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Sodni register
KRANJ
Rg-40751
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00031 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu vpisa TPJ, proizvodnja in prodaja
tehničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C. 1. maja 42, sedež: C. 1. maja 42, 4260 Jesenice,
pod vložno št. 1/04583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembe poslovnega deleža, spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5858054
Sedež: Jesenice, C. 1. maja 42
Ustanovitelja: SOL, S.p.a., Monza, Monza, Italija, Piazza Diaz 1, vstop 15. 11. 1993,
vložek 212,800.715 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, SIMEST, S.p.a., Rim, Italija, Via
A. Farnese N. 4, vstop 25. 10. 1994, vložek
67,749.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40752
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02578 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa DIPIU Radovljica, trgovina,
svetovanje, inženiring, d.o.o., sedež: Kopališka 5, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/04306/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5720508
Firma: DIPIU Radovljica, trgovina,
svetovanje, inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,585.000 SIT
Ustanoviteljica: Šarčevič Ljubica, Radovljica, Kopališka 5, vstop 6. 1. 1993, vložek 1,585.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40755
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02526 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa SCAN PREDDVOR, d.o.o., sedež: Breg ob Kokri 7, 4205 Preddvor, pod
vložno št. 1/00754/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5315751
Firma: SCAN, zastopniško servisno
podjetje, d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: SCAN, d.o.o., Preddvor
Sedež: Preddvor, Breg ob Kokri 7
Osnovni kapital: 2,663.000 SIT
Ustanovitelja: Žižek Slavko, Preddvor,
Breg ob Kokri 7, vstop 4. 12. 1989, vložek
2,663.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-40756
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02688 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa IVY, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: C. 1. maja
26b, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04718/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5756693
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanoviteljica: Todorovič Ivica, Jesenice, C. 1. maja 26b, vstop 24. 3. 1993,
vložek 1,558.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40757
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02527 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa TEDA ŠKOFJA LOKA, d.o.o.,
sedež: Vester 35, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00710/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5316898
Firma: TEDA, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in prodajo embalaže Šk. Loka
Skrajšana firma: TEDA, d.o.o., Šk. Loka
Sedež: Škofja Loka, Vester 35
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kekec Terezija, Škofja
Loka, Podlubnik 81, vstop 14. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40759
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00402 z dne 21. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5938775
Firma: PROMINENT, promet, informatika, nove tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMINENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Janka Puclja 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žura Marijan, Kranj, Jaka
Puclja 5, vstop 15. 3. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žura Marijan, Kranj, Jaka Puclja 5, imenovan 15. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Krašovec Gregor, Kranj, Cesta talcev 15a, imenovan 15. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 511 Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6521 Finančni zakup (leasing); 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 721 Sve-

Leto VII

tovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-40761
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02592 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa ELECMA, elektronske naprave in pripomočki, d.o.o., Jesenice, sedež:
Tomšičeva 98g, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/00800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5334284
Sedež: Jesenice, Tomšičeva 98g
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelja: Malej Milan in Malej-Kramar Alenka, oba Mojstrana, Dovje 112, oba
vstop 26. 12. 1989. vložek: vsak po 821.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40762
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02744 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa OKNO, informatika in trženje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Reteče
154, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5303087
Sedež: Škofja Loka, Reteče 154
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelja: Medič Igor, Škofja Loka,
Reteče 154 in Žagar Jurij, Škofja Loka, Podlubnik 153, oba vstop 27. 11. 1989, vložek:
vsak po 841.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40764
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01129 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa TPJ, proizvodnja in prodaja
tehničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C. 1. maja 42, sedež: C. 1. maja 42, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/04583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povišanje osnovnega
kapitala in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5858054
Sedež: Jesenice, C. 1. maja 42
Osnovni kapital: 451,660.000 SIT
Ustanovitelji: ENERGETIKA ŽJ, d.o.o.,
Jesenice, Jesenice, C. železarjev 8, vložek
126,016.059 SIT, SOL, S.p.a., Monza, Monza, Italija, Piazza Diaz 1, vložek
254,423.410 SIT, oba vstop 15. 11. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata, SIMEST,
S.p.a., Rim, Italija, Via A. Farnese N. 4,
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vložek 26,126.305 SIT, vstop 25. 10. 1994,
odgovornost: ne odgovarja, PLINSTAL,
družba za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.d., Jesenice, Jesenice, Titova 49, vstop
31. 5. 1995, vložek 45,094.226 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

vložno št. 1/05032/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5790697
Osnovni kapital: 1,616.040 SIT
Ustanovitelja: Hafner Aleksander in
Draksler Melita, oba Preddvor, Tupaliče
25a, vložek vsak po 808.020 SIT, vstop 1.
7. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Hafner Aleksander, Preddvor, Tupaliče
25a, imenovan 1. 7. 1993, zastopa družbo
brez omejitev, Draksler Melita, Preddvor,
Tupaliče 25a, imenovana 1. 7. 1993, namestnica direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

d.o.o., sedež: Reševa ul. 1č, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00808/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5326893
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Samo, Kranj, Reševa 1č, vstop 21. 2. 1990, vložek 1,650.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božič Samo, Kranj, Reševa 1c, imenovan 21. 2. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40765
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02543 z dne 17. 5. 1996 pri subjektu vpisa SONJA, trgovina in storitve,
d.o.o., Bled, sedež: Jamova št. 14, 4260
Bled, pod vložno št. 1/03169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5601835
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jug Bogdan, Radovljica,
Gradnikova št. 89, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Od sedaj je dejavnost: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok, zlasti s tekstilnim blagom, belo tehniko, gospodinjskimi
aparati in pohištvom; posredništvo in zastopanje v prometu blaga in storitev; turistične, agencijske in posredniške storitve; storitve, reklame in ekonomske propagande;
posredovanje in zastopanje pri nakupu in
prodaji rabljenih premičnin; prevoz blaga v
cestnem prometu; nabava blaga ter predelava blaga v sodelovanju s samostojnimi obrtniki, ki imajo registriran ustrezen predmet
poslovanja za področje proizvodnje in storitve kovinske galanterije, kovinsko strugarskih izdelkov, elektrotehničnih izdelkov
ter prodaja teh izdelkov; svetovanje in
opremljanje bivalnih in poslovnih prostorov; dostava in montaža gradbenih elementov iz lesa in notranjega pohištva; finančne
in računovodske storitve; gostinstvo.
Rg-40767
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02469 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa PENSION SATURN, gostinsko-turistično podjetje Kranjska Gora,
d.o.o., sedež: Naselje Ivana Krivca 22,
4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/02809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev, spremembo naslova,
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5548292
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šergan Etelka, Kranjska
Gora, Naselje Ivana Krivca 22, vstop 16.
12. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Čečelič Gregor, izstop
12. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čečelič Gregor, razrešen 12. 5. 1994, direktorica Šergan Etelka, Kranjska Gora, Naselje
Ivana Krivca 22, imenovana 16. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-40768
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02610 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa A & M HAFNER, podjetje za
gostinstvo in turizem, d.o.o., Preddvor,
sedež: Tupaliče 25a, 4205 Preddvor, pod

Rg-40769
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02667 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa GALCIN, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Stara Loka 17, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, razširitev dejavnosti in uskladitev s
klasifikacijo dejavnosti in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5321417
Osnovni kapital: 2,153.909,90 SIT
Ustanovitelji: Lovšin Rozalija, vložek
1,871.303 SIT, Lovšin Jurij, vložek
141.303,30 SIT in Lovšin Elizabeta, vložek
141.303,30 SIT, vsi Škofja Loka, Stara Loka 17, vstopili 20. 12. 1989, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lovšin Jurij, Škofja Loka, Stara Loka 17, namestnik direktorja, zastopa družbo brez
omejitev, direktorica Lovšin Elizabeta,
Škofja Loka, Stara Loka 17, imenovana 19.
6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8042 Drugo izobraževanje; 92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Rg-40770
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02683 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa SIT TEAM, inženiring Kranj,

Rg-40771
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02629 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa TEMPO, d.o.o., podjetje za
transfer blaga, kapitala in znanja Kranj,
sedež: Kolodvorska 4, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5612497
Firma: TEMPO, d.o.o., podjetje za
transfer blaga, kapitala in znanja, Kranj
Osnovni kapital: 1,922.000 SIT
Ustanovitelja: Djordjevič Goran, Škofja
Loka, Pod Plevno 52, in Krč Bojan, Šenčur,
Sajovčevo naselje 25, oba vstop 14. 3. 1992,
vložek vsak po 961.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-40772
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00083 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PINESTA, turizem in gostinstvo, p.o., Kranj, sedež: Stritarjeva 8,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00071/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, zastopnikov, dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:
Matična št.: 5053803
Firma: PINESTA, turizem in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PINESTA, d.o.o.
Pravnooorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kranj, Stritarjeva 8
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zveza prijateljev mladine
okraja Kranj, izstop 15. 3. 1995, Sklad za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 6,240.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek 1,200.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
1,200.000 SIT, Kožar Rajko, Kranj, Kriška
ul. 26, vložek 530.000 SIT, Gradišek Ivica,
Kranj, C. Jaka Platiše 13, vložek 490.000
SIT, Kozjek Olga, Zgornja Besnica, Zg. Besnica 70, vložek 490.000 SIT, Jošt Josip,
Kamnik, Žikova ul. 12, vložek 530.000 SIT,
Gradišek Milan, Kranj, C. Jaka Platiše 13,
vložek 290.000 SIT, Gradišek Tanja, Kranj,
C. Jaka Platiše 13, vložek 30.000 SIT, Gradišek David, Kranj, C. Jaka Platiše 13, vložek 30.000 SIT, Kozjek Klemen, Zgornja
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Besnica, Zg. Besnica 70, vložek 30.000 SIT,
Kozjek Primož, Zgornja Besnica, Zg. Besnica 70, vložek 30.000 SIT, Kožar AnaMarija, Kranj, Kriška 26, vložek 290.000
SIT, Kožar Viktorija, Kranj, Medetova ul.
13, vložek 20.000 SIT, Jošt Amila, Kamnik,
Zikova 12, vložek 210.000 SIT, Košir Barbara, Brezovica pri Ljubljani, C. na Mele 6,
Log pri Brezovici, vložek 20.000 SIT, Jošt
Miha, Logatec, Pavšičeva 24, vložek 80.000
SIT in Kozjek Janez, Zgornja Besnica, Zg.
Besnica 70, vložek 290.000 SIT, vsi vstop
15. 3. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kožar Rajko, Kranj, Kriška ul. 26, razrešen in
ponovno imenovan 15. 3. 1995, začasni direktor, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Močnik Janko, Visoko, Visoko 103b
in Potočnik Janez, Kranj, Golniška 107, oba
imenovana 19. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2215 Drugo založništvo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-40774
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00234 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05766/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5938716
Firma: HIDROTEHNIKA MOČNIK &
CO, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Visoko
Skrajšana firma: HIDROTEHNIKA
MOČNIK & CO, d.n.o., Visoko
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Visoko, Visoko 103b
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Močnik Janko, Visoko,
Visoko 103b in Potočnik Janez, Kranj, Golniška 107, oba vstop 19. 3. 1996, vložek
vsak po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-40775
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02625 z dne 17. 5. 1996 pri subjektu vpisa KONTO-S, podjetje za finanč-
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no-knjigovodske in poslovne storitve,
d.o.o., Kranj, sedež: Visoko 7c, 4208 Šenčur, pod vložno št. 1/02532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev,
dejavnosti, osebe pooblaščene za zastopanje firme in naslova ustanovitelja s temile
podatki:
Matična št.: 5511801
Sedež: Visoko, Visoko 7c
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelja: Sajovic Metoda, vložek
1,511.000 SIT, vstop 25. 8. 1991 in Sajovic
Franc, vložek 15.000 SIT, vstop 30. 5. 1994,
oba Visoko, Visoko 7c, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Sajovic Metoda, Visoko, Visoko 7c,
imenovana 25. 8. 1991, zastopa družbo brez
omejitev, Sajovic Franc, Visoko, Visoko 7c,
imenovan 30. 5. 1994, namestnik direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se odslej glasi: poslovne storitve, od tega knjigovodske storitve in obdelava podatkov; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; zaključna in inštalacijska dela v gradbeništvu: napeljava
in popravila gradbenih inštalacij; zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; gostinstvo in
turizem; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; organiziranje in izvajanje kooperacijske dejavnosti; organiziranje kulturnih in glasbenih prireditev; proizvodnja in prodaja cvetja in
okrasnih rastlin; proizvodnja lesenega pohištva in drugih končnih lesenih izdelkov;
proizvodnja lesenih stavbenih elementov in
lesene embalaže; proizvodnja tekstilne konfekcije; fotokopiranje in razmnoževanje.

Rg-40777
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02681 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa SAYONARA TRADING LTD,
trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Podreča 99, 4211 Mavčiče, pod vložno št.
1/02136/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povišanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5517109
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: FARCO-SOCIETA A
RESPONSIBILITA LIMITATA Trieste, Italija, Trieste, vložek 901.200 SIT, Baš Franc,
Mavčiče, Podreča 99, vložek 150.200 SIT,
oba vstop 27. 12. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata, BADEL, d.d. Zagreb, Zagreb,
Vlaška 108–116, vstop 26. 5. 1994, vložek
450.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

in spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5441269
Firma: KAC, proizvodnja, trgovina, zastopstva, d.o.o., Žirovnica
Osnovni kapital: 8,739.500 SIT
Ustanovitelji: Kavalar Urška, Žirovnica,
Moste 77, vstop 18. 9. 1990, vložek
2,401.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kavalar Ciril, Žirovnica, Moste 77, vložek
6,318.500 SIT, Kavalar Ana, Žirovnica, Moste 77, vložek 10.000 SIT, Jelovčan Miha,
Žirovnica, Moste 77, vložek 10.000 SIT, vsi
vstop 15. 7. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-40776
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02605 z dne 17. 5. 1996 pri subjektu vpisa ABM, trgovina in storitve Cerklje na Gorenjskem, d.o.o., sedež: Zalog
17, 4207 Cerklje, pod vložno št. 1/03941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5661269
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stankovič Saša, Kranj,
Gorenjskega odreda 18, vstop 2. 11. 1993,
vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; komisijski, agencijski, zastopniški in posredniški posli v prometu blaga in storitev; odkup in prodaja barvnih kovin in železa;
gostinstvo; turizem; prevoz blaga v cestnem
prometu; avtopralnica in avtokozmetika; avtoodpad; avtovleka; vulkanizerstvo; storitve špedicije; završna in obrtna dela v gradbeništvu; druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom: čiščenje poslovnih prostorov, pomivanje oken...; servis in montaža
elektronskih naprav; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih izdelkov vseh trgovskih strok;
agencijski, posredniški, komisijski, konsignacijski in zastopniški posli v prometu blaga in storitev.

Rg-40778
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03606 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu vpisa ANIMA, podjetje za svetovanje higiensko-tehničnih ureditev živilskih
obratov in izdelavo tehnoloških projektov, Kranj, d.o.o., sedež: Kovačičeva 4/c,
4000 Kranj, obj. 342–90, pod vložno št.
1/00803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5942837
Firma: ANIMA, projektiranje, nadzor,
inženiring, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: ANIMA, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Bertoncljeva 49
Osnovni kapital: 1,502.692 SIT
Ustanovitelji: Tišler Peter, vložek 1.800
SIT in Tišler Aleš, vložek 750.263 SIT, oba
Kranj, Kovačičeva 4/c, vstop 22. 1. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata, Oblak Gregor, Kranj, Bertoncljeva 49, vstop 21. 12.
1994, vložek 750.629 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tišler
Peter, razrešen 21. 12. 1994, zastopnik Tišler Aleš, Kranj, Kovačičeva 4/c, zastopa
družbo brez omejitev, Oblak Gregor, Kranj,
Bertoncljeva 49, namestnik poslovodje zastopa družbo brez omejitev, oba imenovana
21. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize.
Rg-40781
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02829 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu vpisa KAC, podjetje za predelavo in
proizvodnjo kovinskih in električnih izdelkov, d.o.o., Žirovnica, sedež: Moste 77,
4274 Žirovnica, pod vložno št. 1/01709/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povišanje osnovne vloge

Rg-40782
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02363 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, PE LEKARNIŠKA POSTAJA
CERKLJE, Slovenska c. 6, 4207 Cerklje,
pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5053838
Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
CERKLJE
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Cerklje, Slovenska c. 6.
Rg-40783
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02360 z dne 14. 5. 1996 pod št.
vložka 1/00250/15 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 505383015
Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNA PLANINA
Sedež: Kranj, Lojzeta Hrovata 4 a
Ustanovitelj: Gorenjska lekarna Kranj,
Kranj, Gosposvetska ul. 12, vstop 7. 1. 1993.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kljun
Valči, Kranj, Ručigajeva 25, imenovan 1. 5.
1994, vodja lekarne Planina zastopa zavod
v okviru dejavnosti enote in naroča blago,
ki je predmet dejavnosti lekarne v okviru
sprejetega letnega plana in sklenjenih dobavnih pogodb.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 52310
Dejavnost lekarn.
Rg-40784
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02364 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ PE lekarniška postaja Kranjska
Gora, sedež: Ul. Slavka Černeta 34, 4280
Kranjska gora, pod vložno št. 1/00250/13
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5053838
Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNA KRANJSKA GORA
Sedež: Kranjska Gora, Ul. Slavka Černeta 34.
Rg-40785
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02361 z dne 14. 5. 1996 pod št.
vložka 1/00250/16 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 505383013
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Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNA BLED
Sedež: Bled, Ljubljanska 4
Ustanovitelj: Gorenjska lekarna Kranj,
Kranj, Gosposvetska ul. 12, vstop 1. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Poljanšek Zupan Marta, Bled, Ribenska 30,
imenovana 1. 5. 1994, vodja lekarne Bled
zastopa zavod v okviru dejavnosti enote in
naroča blago, ki je predmet dejavnosti lekarne v okviru sprejetega letnega plana in
sklenjenih dobavnih pogodb.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 52310
Dejavnost lekarn.

Rg-40790
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01021 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
CERKLJE, sedež: Slovenska c. 6, 4207
Cerklje, pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5053838
Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
CERKLJE
Sedež: Cerklje, Slovenska c. 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sitar
Tončka, razrešena 30. 9. 1996, Kaltenekar
Danica, Kranj, Ručigajeva 36, imenovana
1. 10. 1995, vodja lekarniške podružnice
Cerklje zastopa zavod v okviru dejavnosti
enote in naroča blago, ki je predmet dejavnosti lekarne v okviru sprejetega letnega
plana in sklenjenih dobavnih pogodb.

Rg-40787
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02359 z dne 14. 5. 1996 pod št.
vložka 1/00250/14 vpisalo v sodni register
tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5053838014
Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
KROPA
Sedež: Kropa, Kropa 1b
Ustanovitelj: Gorenjska lekarna Kranj,
Gosposvetska ul. 12, vstop 21. 2. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kaltenekar Danica, Kranj, Ručigajeva 36, imenovana 1. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 52310
Dejavnost lekarn.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta maršala Tita 2
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Homec Branko, Jesenice,
Cesta maršala Tita 2, vstop 24. 1. 1996,
vložek 1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Homec Branko, Jesenice, Cesta maršala Tita 2, imenovan 24. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
kreovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-40788
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00316 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5942764
Firma: HOMEC, storitveno podjetje,
d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: HOMEC, d.o.o., Jesenice

Rg-40789
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01294 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa ART INTERIER, podjetje za
notranjo opremo, d.o.o., Kranj, sedež:
Smledniška 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5483042
Sedež: Kranj, Smledniška 6.

Rg-40786
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02686 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa ERMAX, podjetje za finančno-računovodske in druge storitve ter
trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: Spodnja Besnica 120, 4207 Zgornja Besnica, pod vložno št. 1/02973/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, povišanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5565758
Firma: ERMAX, podjetje za finančne,
računovodske in druge storitve ter trgovino, d.o.o., Kranj
Sedež: Zgornja Besnica, Spodnja Besnica 120
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanoviteljica: Hunjek Ermina in Uranič Aleksander, oba izstop 6. 6. 1994, Uranič Majda, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica 120, vstop 6. 6. 1994, vložek
1,561.000 SIT, dejavnost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uranič Aleksander, razrešen 6. 6. 1994, direktorica Uranič Majda, Zgornja Besnica,
Spodnja Besnica 120, imenovana 6. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40791
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00259 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/04983/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Firma: MT LABOR, d.o.o., laboratorij
za merila mase, Selca, Podružnica Bašelj
Skrajšana firma: MT LABOR, d.o.o.,
Selca, Podružnica Bašelj
Sedež: Preddvor, Bašelj 15 c
Ustanovitelj: MT LABOR, d.o.o., laboratorij za merila mase Selca, Selca, vstop
13. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lotrič Marko, Selca, Selca 80, imenovan 13. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
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blagom; 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.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40796
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02589 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa JURE SPORT, Kranjska Gora, d.o.o., trgovina s športno opremo, sedež: Slavka Černeta 34, 4280 Kranjska
Gora, pod vložno št. 1/01129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5359414
Osnovni kapital: 5,943.000 SIT
Ustanovitelj: Žerjav Jure, Kranjska Gora, Gasilska št. 1, vstop 19. 3. 1990, vložek
5,943.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40800
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00292 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa MOTOZIP TRGOVINA, uvozno izvozno podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Spodnji Plavž
6 B, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/05362/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembe ustanovitelja, firme, sedeža in osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:
Matična št.: 5862159
Firma: MOTOZIP TRGOVINA, uvozno-izvozno podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MOTOZIP TRGOVINA, d.o.o.
Sedež: Kranj, Šuceva 27
Ustanovitelj: Pogačar Marjan, izstop 16.
12. 1994, Zupin Jožef, Cerklje, Pšata 14,
vstop 16. 12. 1994, vložek: 1,515.070 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pogačar Marjan, razrešen 16. 12. 1994, direktor Zupan Jožef, Cerklje, Pšata 14, imenovan 16. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40793
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02588 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa EMX, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, Lesce, d.o.o., sedež:
Finžgarjeva 5, 4248 Lesce, pod vložno št.
1/01009/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spremembo imena ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5345987
Osnovni kapital: 1,610.942 SIT
Ustanovitelj: Mulalič Emir, izstop 16. 9.
1993, Dežman Emirjan, Lesce, Vodnikova
8, vstop 16. 9. 1993, vložek 1,610.942 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40794
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02568 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa ORGA LES, podjetje za organizacijo dela in tehnologije v lesarstvu,
d.o.o., sedež: Zgoša 26B, 4275 Begunje,
pod vložno št. 1/00411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:
Matična št.: 5290201
Osnovni kapital: 2,367.687 SIT
Ustanovitelj: Dobida Franc, Begunje,
Zgoša 26, vstop 25. 9. 1989, vložek
2,367.687 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Medjugorac Karlo in Intihar Peter, oba izstop 21. 6. 1994.
Rg-40795
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02544 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa LINCER, proizvodnja, trgovina in storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Grosova 15, 4000 Kranj,
pod vložno št.
1/03440/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo naziva oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5660475
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ličen Andreja in Ličen
Matevž, oba Kranj, Grosova 15, vstop 24. 3.
1992, vložek: vsak po 750.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ličen
Matevž, Kranj, Grosova 15, razrešen 27. 5.
1994 in ponovno imenovan kot direktor dne
27. 5. 1994, Ličen Andreja, Kranj, Grosova
15, razrešena 27. 5. 1994 in ponovno imenovana kot prokuristka dne 27. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40798
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02542 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa SORTING, podjetje za svetovanje, trženje in inženiring, d.o.o., Kranj,
sedež: Kalinškova 10, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov, imena ustanoviteljice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5594723
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Čufer Jožica, Cehner Slava in Čufer Mirko vsi izstop 28. 5. 1994,
Čufer Marija Jožica, Kranj, Kalinškova 10,
vložek 228.000 SIT, Čufer Jože, Kranj, Kalinškova 10, vložek 228.000 SIT, Čufer Simona, Kranj, Kalinškova 10, vložek
1,064.000 SIT, vsi vstop 28. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Cehner Slava in Čufer Mirko, vsi razrešeni 28.
5. 1994, direktorica Čufer Simona, Kranj,
Kalinškova 10, zastopa družbo brez omejitev, Čufer Jože, Kranj, Kalinškova 10, pomočnik direktorja, zastopa družbo brez omejitev in Čufer Marija Jožica, Kranj, Kalinškova 10, finančni svetovalec, zastopa
družbo brez omejitev, vsi imenovani 28. 5.
1994.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; inženiring elektroinstalacij:
projektiranje, izvajanje in nadzor, finančno
računovodsko svetovanje in revizija; transport blaga v cestnem prometu; sitotisk; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; zastopanje domačih in tujih firm; posredovanje zavarovanja; predelava in dodelava materiala.
Rg-40799
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02587 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa UNI BLED, storitveno-gostinsko podjetje, Šenčur, d.o.o., sedež: Sveteljeva ul. 20, 4208 Šenčur, pod vložno št.
1/00911/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5342449
Osnovni kapital: 3,016.000 SIT
Ustanovitelja: Traven Marija in Traven
Stanislav, oba Šenčur, Sveteljeva ul. 20,
vstop 11. 1. 1990, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02362 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNIŠKA POSTAJA BOHINJSKA BISTRICA, sedež: Triglavska c. 15, 4264 Bohinjska Bistrica, pod vložno št. 1/00250/07 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5053838
Firma: GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNA BOHINJSKA BISTRICA.
Rg-40805
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00237 z dne 14. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5940010
Firma: MEGAM, storitveno, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Radovljica, Kranjska 4
Osnovni kapital: 2,003.000 SIT
Ustanovitelj: Mesec Janez, Begunje na
Gorenjskem, Begunje 161, vstop 20. 3.
1996, vložek 2,003.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mesec Janez, Begunje na Gorenjskem, Begunje 161, imenovan 20. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
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gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2465 Proizvodnja nosilcev zapisa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzinov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslov-
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ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje holding družb; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 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 kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5762952
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Bogomir, Mojstrana, Alojza Rabiča 38, vstop 2. 3. 1993, vložek 1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

jektu vpisa U SISTEM KRANJ, d.o.o., sedež: Prebačevo 51, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/01548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:
Matična št.: 5412366
Firma: U SISTEM, trgovina in storitve
Kranj, d.o.o.
Sedež: Kranj, Prebačevo 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Udovič Bojan, Kranj, Prebačevo 51, vstop 1. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40806
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02579 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpisa ZAKA, podjetje za trgovino,
propagando, projektiranje in ostale storitve, d.o.o., Bled, sedež: Grajska 44, 4260
Bled, pod vložno št. 1/04370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5733936
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelja: Žitnik Stane, Bled, Koroška 4, in Golc Iztok, Bled, Rečiška 51,
oba vstop 21. 1. 1993, vložek vsak po
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost je odslej: računovodske storitve; komercialne storitve; ekonomska
propaganda; konstruiranje in projektiranje;
trgovina na debelo in drobno s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi v celoti; turistično posredovanje; storitve nastanitve, prehrane ter druge gostinske storitve; komisijska prodaja rabljenega blaga;
menjalniški posli; izdelava vizualnih komunikacij.
Rg-40809
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02689 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpisa VETAM, d.o.o., svetovanje,
storitve, trgovina, Mojstrana, sedež: Alojza Rabiča 38, 4281 Mosjtrana, pod vložno
št. 1/04735/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-40810
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02580 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpisa KOSTAL, trgovsko, gostinsko
in transportno podjetje, Jesenice, d.o.o.,
sedež: Titova 45, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/04422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge
podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5739772
Sedež: Jesenice, Titova 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kostadinović Ljubiša, Jesenice, Titova 45, vstop 11. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40811
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02521 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa B & B KRANJ, d.o.o., sedež: Ručigajeva 13, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00989/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5351600
Firma: B & B, podjetje za storitve v
cestnem prometu, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: B & B, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Ručigajeva 13
Osnovni kapital: 3,817.799 SIT
Ustanovitelja: Lotrič Branko in Lotrič
Bernarda, oba Kranj, Ručigajeva 13, vstop
16. 1. 1990, vložek 1,908.899,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40812
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02661 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa KAT, trgovina, zastopanje in proizvodnja, Kranj, d.o.o., sedež: Hotemaže
17 A, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/00712/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5314437
Sedež: Preddvor, Hotemaže 17 A
Osnovni kapital: 1,672.184 SIT
Ustanovitelj: Kuzma Franc, Kranj, Britof 221/d, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,672.184 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kuzma Majda, izstop 20. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kuzma Majda, razrešena 20. 5. 1994, Kuzma
Franc, Kranj, Britof 221d, razrešen 20. 5.
1994 in ponovno imenovan kot direktor dne
20. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-40813
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02532 z dne 8. 5. 1996 pri sub-

Rg-40816
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02492 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa BENEDIK, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Kranj, sedež: Benedikova 21, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02931/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5564808
Sedež: Kranj, Benedikova 21
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanovitelja: Žun Savina in Mihelič
Boštjan, oba Kranj, Benedikova 21, oba
vstop 19. 1. 1992, vložek vsak po 813.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40817
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02491 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa INTER KAJA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Kranj,
d.o.o., sedež: Likozarjeva 15, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5558972
Osnovni kapital: 2,883.600 SIT
Ustanoviteljica: Pelko Marija, Kranj, Likozarjeva 15, vstop 7. 12. 1991, vložek
2,883.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40818
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02716 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpisa PMI, procesna oprema, Kranj,
d.o.o., sedež: Likozarjeva 27, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01272/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5399521
Osnovni kapital: 1,756.000 SIT
Ustanovitelj: Povšič Cveto, Kranj, Likozarjeva 27, vstop 19. 1. 1990, vložek
1,756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40819
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02777 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpisa ELTRAC, podjetje za proizvodnjo in prodajo električne energije in
transportne storitve v mednarodnem in
domačem prometu, d.o.o., Bohinjska Bistrica, sedež: Lepence 8, 4263 Bohinjska
Bistrica, pod vložno št. 1/04336/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
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zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge temile podatki:
Matična št.: 5715113
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cesar Ivan, Bohinjska Bistrica, Lepence 8, vstop 2. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cesar Ivan, Bohinjska Bistrica, Lepence 8, imenovan 2. 2. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Matična št.: 5723612
Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelj: Špiler Alojz, Tržič, Kovorska c. 5, vstop 12. 1. 1993, vložek 1,873.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35729
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00072 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpisa DE & DE, trgovina, turizem,
gostinstvo, uvoz in izvoz, d.o.o., Kranjska
Gora, sedež: Log 16, 4280 Kranjska Gora, pod vložno št. 1/04198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5696453
Osnovni kapital: 1,596.000 SIT.

Rg-40820
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02773 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu vpisa MEPAX, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Planina
5, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04974/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5780608
Ustanovitelj: Medič Željko, izstop 14. 7.
1994, Pavlica Sreto, Kranj, Planina 5, vstop
28. 6. 1993, vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavlica Sreto, Kranj, Planina 5, imenovan 28. 6. 1993, zastopa družbo brez omejitev, Medič Željko razrešen 14. 7. 1994.
Rg-31180
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02233 z dne 6. 12. 1995 pri subjektu vpisa DANIJEL, podjetje za prevozništvo, turizem in gostinstvo, trgovina na
debelo in drobno, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Tržič, sedež: Visoče 1, 4290 Tržič,
pod vložno št. 1/02312/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5496772
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Clemens Vida, Tržič,
Visoče 1, vstop 13. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35673
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02228 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa AP & CO., podjetje za trgovino, zunanjo trgovino, turizem in gradbeno dejavnost, d.o.o., Radovljica, sedež:
Gradnikova 12, 4240 Radovljica, pod
vložno št. 1/02575/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5547717
Osnovni kapital: 1,528.169 SIT
Ustanovitelj: Boškin Peter, Radovljica,
Gradnikova 12, vstop 11. 9. 1991, vložek
1,528.169 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35656
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02249 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa SOL, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Visoko, sedež: Visoko 9 A,
4212 Visoko, pod vložno št. 1/04373/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Rg-35688
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01115 z dne 18. 1. 1996 pod
vložno št. 1/05687/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5907934
Firma: ZUPANC IN POGAČNIK,
družba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo in storitve, Zasip, d.n.o.
Skrajšana firma: ZUPANC IN POGAČNIK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Dolina 20, Zasip
Ustanovitelja: Zupanc Karl, Radovljica,
Gorenjska c. 11 in Pogačnik Cirila, Bled,
Dolina 20, Zasip, oba vstopila 30. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Pogačnik Cirila, Bled, Dolina 20,
Zasip in družbenik Zupanc Karl, Radovljica, Gorenjska c. 11, oba imenovana 30. 3.
1995.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 371 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-35752
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00486 z dne 22. 2. 1996 pod
vložno št. 1/05708/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremembo firme, sedeža, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, osebe, pooblaščene za zastopanje, spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5776643
Firma: BOC, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Poljane
Skrajšana firma: BOC, d.o.o., Poljane
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4223 Poljane nad Škofjo Loko,
Poljane 65
Osnovni kapital: 1,888.000 SIT
Ustanovitelj: Boc Jože, izstop 16. 2.
1995, Tavčar Marjan, Poljane nad Škofjo
Loko, Poljane nad Škofjo Loko 65, vstop
16. 2. 1995, vložek 1,888.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Boc
Jože in Tavčar Tanja, oba razrešena 16. 2.
1995, direktor Tavčar Marjan, Poljane nad
Škofjo Loko, Poljane nad Škofjo Loko 65,
imenovan 16. 2. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno
številko 1-23594-00.
Rg-35784
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02150 z dne 16. 2. 1996 pri sub-
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jektu vpisa STASIL, podjetje za gradbeništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Cerklje, sedež: Adergas 6, 4207 Cerklje, pod
vložno št. 1/03924/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:
Matična št.: 5683521
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jenko Stane, Cerklje, Trata
18, vstop 7. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Matična št.: 5636795
Sedež: Železniki, Češnjica 48 C
Ustanovitelj: Alples, industrija pohištva,
Železniki, d.o.o., izstop 10. 8. 1995, Žaga in
masiva, proizvodnja in trgovina z lesom,
Železniki, Češnjica 48 C, vstop 10. 8. 1995,
vložek 3,986.974,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-38363
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02660 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpisa FLOT, steklarstvo in trgovina,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Lipica 8, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/03309/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5611474
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Rejec Darko, Škofja Loka,
Frankovo naselje 71, vstop 10. 3. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-38384
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00192 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa KR, trgovsko in zastopniško
podjetje, Radovljica, d.o.o., sedež: Langusova 31, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/03884/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, sedeža, dejavnosti in uskladitev s klasifikacijo ter spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5707633
Firma: PEKO TRGOVINA, družba za
trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKO TRGOVINA,
d.o.o.
Sedež: Tržič, Ste Marie aux Mines 5
Ustanovitelj: Koman Darja in Tanaskovič Žarko, oba izstop 11. 3. 1996, Peko,
tovarna obutve, d.d., Tržič, Cesta Ste Marie
aux Mines 5, vstop 11. 3. 1996, vložek
1,895.431 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tanaskovič Žarko in Koman Darja, oba razrešena 11. 3. 1996, direktorica Repinc Daša,
Kranj, Vrečkova 5, imenovana 11. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2852 Splošna
mehanična dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na

Rg-40686
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02281 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa U-2, podjetje za gostinske in
športne storitve ter trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Gubčeva 4, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02979/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, razširitev in uskladitev dejavnosti s
SKD s temile podatki:
Matična št.: 5829933
Osnovni kapital: 1,579.377 SIT
Ustanovitelj: Šter Uroš, Kranj, Gubčeva
4, vstop 4. 11. 1991, vložek 1,579.377 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 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 kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na

Rg-35802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02374 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa VENA, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Moste, sedež: Moste 47, 4274 Žirovnica, pod vložno št. 1/04890/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5787459
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Adrović Vejso, Žirovnica,
Moste 47, vstop 8. 5. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Adrović Vejso, Žirovnica, Moste 47,
imenovan 8. 5. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-36462
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00250 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu vpisa STARE, transport in storitve,
d.o.o., Visoko, sedež: Luže 60, 4212 Visoko, pod vložno št. 1/03987/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5676649
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stare Štefan, Visoko, Luže
60, vstop 24. 9. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36462
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00250 z dne 27. 3. 1995 pri subjektu vpisa STARE, transport in storitve,
d.o.o., Visoko, sedež: Luže 60, 4212 Visoko, pod vložno št. 1/03987/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5676649
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stare Štefan, Visoko, Luže
60, vstop 24. 9. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Stare Boštjan, Visoko, Luže 60, imenovan 29. 5. 1994.
Rg-36532
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01397 z dne 20. 3. 1996 pri subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 48 C, 4228 Železniki,
pod vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
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drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

register tega sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5053838014
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kaltenekar Danica, razrešena 30. 9. 1994, Krčelj Nika, Bled, Gregorčičeva 39, imenovana 1. 10. 1994, vodja lekarniške podružnice
Kropa zastopa zavod v okviru dejavnosti
enote in naroča blago, ki je predmet dejavnosti lekarne v okviru sprejetega letnega
plana in sklenjenih dobavnih pogodb.

debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7413 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-40688
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02797 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa TT SPORT, proizvodnja in trgovina športne opreme, d.o.o., Golnik, sedež: Goriče 40 A, 4204 Golnik, pod vložno
št. 1/03023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5569397
Osnovni kapital: 9,468.000 SIT
Ustanovitelja: Janškovec Vesna in Janškovec Mirko oba Kranj, Kidričeva 14,
vstop 19. 2. 1992, vložek 4,734.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40689
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02994 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa CIRUS, podjetje za inženiring,
d.o.o., Kranj, sedež: Golniška c. 14, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5559260
Osnovni kapital: 1,838.495 SIT
Ustanovitelj: Omerzel Leon, Kranj, Golniška c. 14, vstop 16. 12. 1991, vložek
1,838.495 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40690
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02986 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa KLIMA SERVIS, inženiring,
storitve, trgovina, d.o.o., Železniki, sedež:
Trnje 12, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5779073
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Žumer Nikolaj, Železniki,
Trnje 12, vstop 1. 7. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40692
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01020 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNIŠKA PODRUŽNICA
KROPA, sedež: Kropa 1b, 4245 Kropa,
pod vložno št. 1/00250/14 vpisalo v sodni

Rg-40693
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02673 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa DOBNIKAR, gostinstvo, trgovina in turizem, d.o.o., Zg. Brnik, sedež:
Zg. Brnik 132, 4207 Cerklje, pod vložno
št. 1/03081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5637031
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Dobnikar Bernarda, Cerklje, Zg. Brnik 132, vstop 31. 1. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40695
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02623 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa AGENCIJA MIRAGE, agencija za športno in turistično dejavnost,
d.o.o., Jesenice, sedež: Hrušica 92, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/02475/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5512247
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Robič Borut, Jesenice, Hrušica 92, vstop 15. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40696
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00379 z dne 31. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05779/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943337
Firma: KOMOMED, d.o.o., svetovanje,
trgovina in trženje
Skrajšana firma: KOMOMED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kališka 9
Osnovni kapital: 1,546.323,20 SIT
Ustanoviteljica: Marčac Grahek Tatjana,
Kranj, Kališka 9, vstop 14. 5. 1996, vložek
1,546.323,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Marčac Grahek Tatjana, Kranj,
Kališka 9, imenovana 14. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na

Rg-40697
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02515 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa S & R – PROTEX, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Naklo, sedež: Cegelnica 27, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter spremembo priimka družbenice s
temile podatki:
Matična št.: 5401607
Osnovni kapital: 7,820.684 SIT
Ustanovitelji: Prodnik Stanislav, vložek
3,910.342 SIT, Prodnik Živana, vložek
2,346.200 SIT, Prodnik Robert in Dušak
Ksenija, vložek 782.068 SIT, vsi Naklo, Cegelnica 27, vstopili 10. 7. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo in Prodnik Ksenija, izstop 20. 5. 1994.
Rg-40700
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02856 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa RAK, računalniški klub, d.o.o.,
Kranj, sedež: Cankarjeva 8, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo družbenika in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5580781
Osnovni kapital: 1,671.000 SIT
Ustanovitelja: Berčič Lojze, izstop 14.
6. 1994, Zorman Gorazd, Kranj, Šorlijeva
ul. 3, in Žvan Miloš, Kranj, Trg Rivoli 8,
oba vstopila 14. 6. 1994, vložila po 835.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se tako odslej glasi: proizvodnja računalnikov, računalniške opreme,
elektronskih aparatov in elementov; posredovanje tehnoloških informacij; organiziranje seminarjev in izobraževalnih tečajev s
področja informatike; oddaja opreme in prostorov za delo z informacijsko opremo; računalniško oblikovanje; izdelovanje in trženje računalniških programov; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
trgovina na debelo in drobno z informacijskimi sistemi, njihovimi deli in opremo; oddaja opreme in prostorov zunanjim naročnikom; klubska dejavnost.
Rg-40701
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02651 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa POLIKROM, trgovina in zastopanje, d.o.o., Kranj, sedež: Gorenjesavska c. 14, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04576/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
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Matična št.: 5755549
Osnovni kapital: 1,918.000 SIT
Ustanovitelja: Kejžar Radovan in Kejžar
Marija, oba Kranj, Gorenjesavska c. 14, oba
vstopila 22. 4. 1993, vložila po 959.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

Rg-40702
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02304 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpisa KERLO, foto in video produkcija, d.o.o., Kranjska Gora, sedež: Log
5A, 4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/03815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovne vloge in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5660173
Osnovni kapital: 1,709.300 SIT
Ustanovitelj: Kerštajn Alojzij, Kranjska
Gora, Log 5 A, vstop 20. 3. 1991, vložek
1,709.300 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost: produkcija filmov in izdelovanje fotografij ter videokaset; trgovina z
neživilskimi in živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z neživilskimi in živilskimi proizvodi na debelo; organizacija proizvodnje
in kooperacije ter nabava in prodaja repromateriala in prodaja ter trženje proizvodov;
komercialni posli pri uresničevanju prometa blaga in storitev; posredovanje, zastopanje in komisijski posli v prometu blaga in
storitev; video, avdio in fotofilmska dejavnost ter servisiranje aparatur; ustvarjanje,
proizvodnja, prodaja in posredovanje avtorskih del in storitev na vseh področjih kulturnega, umetnostnega, izobraževalnega, informativnega in propagandnega ustvarjanja;
prirejanje sejmov in izvedba razstav in projekcij filmov ter drugih prireditev; ostale
gostinske storitve; turistično posredovanje;
založniška dejavnost v okviru dejavnosti.
Rg-40703
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00236 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa LEKERO, podjetje za trgovino, zastopanje, uvoz, izvoz in proizvodnjo, d.o.o., Visoko, sedež: Milje 13, 4212
Visoko, pod vložno št. 1/04723/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, sedeža, uskladitev
dejavnosti s klasifikacijo in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5757231
Firma: LEKERO, podjetje za trgovino, zastopanje, uvoz, izvoz in proizvodnjo, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: LEKERO, d.o.o.,
Kranj
Sedež: Kranj, Cesta na Rupo 45
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerala Branko, Kranj, Ljubljanska 27,
imenovan 21. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5133 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;

Rg-40704
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00433 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa MERCATOR-PRESKRBA,
trgovinsko podjetje, Tržič, d.d., sedež:
Trg svobode 27, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/01003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo ustanoviteljev,
kapitala, zastopnika, vpis nadzornega sveta,
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5002508
Osnovni kapital: 379,020.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 13. 12.
1989, vložek 379,020.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Mercator-Rožnik, d.d., in
Mercator-Preskrba, Tržič, d.d., oba izstopila 15. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Veselinovič Radovan, Tržič, Kovorska c. 65,
imenovan 15. 6. 1995, začasni direktor zastopa družbo brez omejitev, razen za pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb in podružnic doma in v tujini; investicije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske, določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; nakup in prodajo patentov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso predvideni v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav, za kar potrebuje soglasje nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta: Brglez Pavel,
vstop 15. 6. 1995, Ravnikar Tomaž, vstop
16. 5. 1995 in Boldin Veljko, vstop 15. 6.
1995.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
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 blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovdni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe št. LP 00409/03821995/DD z dne 1. 12. 1995 Agencije za
prestrukturiranje in privatizacijo.

jektu vpisa JOFI, podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Železniki, sedež: Na Plavžu 51, 4228 Železniki, pod vložno št. 1/04384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme in
skrajšane firme, razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:
Matična št.: 5722675
Firma: JOFI, proizvodnja in montaža
raznovrstnih izdelkov, notranja in zunanja trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: JOFI, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,152.000 SIT
Ustanoviteljica: Mohorič Silva, Železniki, Na Plavžu 51, vstop 4. 1. 1993, vložila
2,152.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Firma: INTERNATIONAL DIE TECHNOLOGY, podjetje za proizvodnjo industrijskih nožev, d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 51,615.312 SIT
Ustanovitelji: SŽ-Železarna Jesenice,
n.sol.o., izstop 23. 9. 1991, Železarna Jesenice, d.o.o., Jesenice, Jesenice, C. Železarjev 8, vstop 23. 9. 1991, vložek 24,557.656
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kelbl Janko, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 48, in
Kosmač Primož, Jesenice, C. Tavčarja 5,
oba vstopila 14. 4. 1994, vložek vsak po
1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40705
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02607 z dne 30. 5. 1996 pri sub-

Rg-40707
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02723 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu vpisa SOKOLJE GNEZDO, šola letenja, Radovljica, d.o.o., Falcon’s nest,
flying school, Radovljica, d.o.o., sedež:
Šercerjeva 12, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/01441/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5434599
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelj: Orožim Silvester, Radovljica, Šercerjeva 12, vstop 4. 4. 1990, vložek 1,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Orožim Matjaž, izstop 15. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Orožim Matjaž, razrešen 15. 5. 1994.
Rg-40708
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02254 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INTERNATIONAL DIE
TECHNOLOGY, Podjetje za proizvodnjo industrijskih nožev, d.o.o., Jesenice,
sedež: Heroja Verdnika 22, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/01570/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev in
firme ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5408059

Rg-40710
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00270 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu vpisa KOBENTAR IN PARTNER,
računovodske storitve in trgovina, d.n.o.,
sedež: Lipce 17 A, 4273 Blejska Dobrava,
pod vložno št. 1/05701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5928664
Sedež: Jesenice, Cesta Maršala Tita 1.
Rg-40712
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02665 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpisa RATIO, podjetje za vodenje in
nadzor poslovnih knjig in finančno svetovanje Kranj, d.o.o., sedež: Trg Rivoli 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, povišanje osnovnega kapitala in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5288207
Sedež: Kranj, Struževo 3
Osnovni kapital: 2,704.000 SIT
Ustanovitelji: Truden Anton, vložek
1,031.029 SIT in Truden Zdenka, vložek
816.507 SIT, oba Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko 96, oba vstopila 7. 9. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata, Truden Zvonka, Kranj, Trg Rivoli 6, vstop 7. 9. 1989,
vložek 856.464 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se odslej glasi: vodenje in organiziranje knjigovodstva in računovodstva
za obrtnike; vodenje in organiziranje knjigovodstva in računovodstva za zasebna podjetja in druge pravne osebe; finančno in računovodsko svetovanje, posredovanje informacij o postopkih ustanavljanja in organiziranja finančnega poslovanja podjetij;
ekonomsko svetovanje podjetjem pri najemanju in plasiranju finančnih in materialnih
sredstev; trgovina na drobno s pisarniško
opremo, knjigami, pisarniškim materialom
in priborom; biroservisne in tehnične storitve, razmnoževanje in prepisovanje – storitve reklame in ekonomske propagande; knjigovodske in računovodske storitve; davčno,
finančno in bančno svetovanje; turistično
posredovanje: turistični uradi in agencije;
gostinske storitve nastanitve, prehrane in točenja pijač; frizerske, kozmetične in druge
storitve nege telesa (akupunktura, akupresura...); organiziranje in izvajanje skupinskega in individualnega programa svetovanja za naraven in zdrav način življenja; organiziranje, posredovanje in izvajanje pro-
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gramov na področju zdraviliškega in športno-rekreativnega turizma; organiziranje in
izvajanje antistresnih programov; organiziranje in izvajanje kulturno-umetniških dejavnosti (prirejanje razstav, seminarjev, tečajev, koncertov, multimedijskih projektov);
galerijska dejavnost; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; trgovina na drobno in debelo z živili
in neživilskimi izdelki v celotni nomenklaturi trgovskih strok; organiziranje in izvajanje poslovnega izobraževanja; uvoz in izvoz blaga živilskih in neživilskih proizvodov – vsi oddelki carinske tarife; storitve v
zunanjetrgovinskem prometu, in sicer: zastopanje tujih oseb pri prometu blaga in storitev; storitve raziskovanja ter dajanja in
uporabe informacij in znanja v gospodarstvu
in znanosti; finančno inženirstvo.

Kranj, pod vložno št. 1/00236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s klasifiakcijo, spremembo statuta,
predložitev zapisnika in sklepov zbora banke s temile podatki:
Matična št.: 5103061
Sedež: Kranj, Bleiweisova ul. 1
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje.
Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00394/006961995/BJ z dne 20. 9. 1995.

Rg-40713
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00238 z dne 27. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05776/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremembo sedeža, ustanoviteljev, razširitev dejavnosti in spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5935199
Firma: ELBACO, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež; 4226 Žiri, Ul. Maksima Sedeja
8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zajc Andrej, izstop 15.
3. 1996, Slabe Mojca, Žabnica, Forme 29,
vstop 15. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zajc
Andrej, razrešen 15. 3. 1996, direktorica
Slabe Mojca, Žabnica, Forme 29, imenovana 15. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi.
Pred prenosom sedeža je bila družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo pod št. reg. vl. 1/27512/00.
Rg-40714
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00819 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKA BANKA,
d.d., Kranj, sedež: Bleiweisova ul. 1, 4000

Rg-40715
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01253 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpisa INTEGRAL – AVTOBUSNI
PROMET TRŽIČ, d.o.o., sedež: Predilniška 1, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/02033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, zastopnika, dejavnosti
začasnega nadzornega sveta in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5465486
Firma: INTEGRAL, avtobusni promet
Tržič, d.d.
Skrajšana firma: INTEGRAL AP Tržič, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Tržič, Predilniška 1
Osnovni kapital: 55,572.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek: 16,112.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 5,406.000
SIT, ZPIZ Slovenije, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 5,406.000 SIT,
individualni delničarji imetniki imenskih delnic, vložek 10,812.000 SIT, vsi vstopili
27. 3. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo;
individualni delničarji imetniki imenskih delnic, vložek 16,324.000 SIT; dosedanji prvotni lastniki, vložek 1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; PTP Integral, d.o.o.,
Bečan Cveto, Bešter Ivan, Beguš Marko,
Bodlaj Ivan, Bučič Anto, Cankar Bojan, Čuk
Marjan, Gabron Jože, Gril Drago, Golmajer
Boštjan, Golmajer Vlado, Hercog Jakob, Jakopec Ljubo, Jerebic Jože, Klemenc Janez,
Lipovec Borut, Leban Stojan, Meglič Franc,
Perkman Vojko, Perko Danijel, Petrovič Gradimir, Potočnik Dane, Potrbin Rafko, Skumavec Vili, Strajnar Milan, Studen Mirko,
Špendal Pavel, Valjavec Matjaž, Valjavec
Franc, Vukota Boro, Zadnikar Jakob in Zaplotnik Slavko, vsi izstopili 27. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gril
Drago, razrešen 5. 4. 1995 in zopet imenovan 5. 4. 1995, začasna uprava – direktor
družbe zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Pintar Emil Milan, Gunčar Barbara in Cankar Bojan, vsi
vstopili 27. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5212 Trgovina na drobno

Rg-40716
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00406 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpisa ISKRA STIKALA, industrija
stikal in programske opreme Kranj,
d.o.o., sedež: Savska c. 14, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5045142
Sedež: Kranj, Savska Loka 4
Ustanovitelj: Republika Slovenija, izstop
18. 10. 1994; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 18. 10. 1994,
vložek 10,283.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize.

ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne
vloge, spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, zastopnikov, razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5773440
Firma: MBO, proizvodnja in storitve,
Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: MBO, Radovljica, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Gregorčičeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grohar Anita, izstop 18. 7.
1994, Mesarič Božidar, Koper, Kozlovičeva 31, vstop 18. 7. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Grohar Anita, razrešena 18. 7. 1994, direktor
Mesarič Božidar, Koper, Kozlovičeva 31,
imenovan 18. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, Osterman Marjan, Domžale, Ljubljanska 87, imenovan 18. 7. 1994, namestnik direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja storitev za druge posebne namene; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proivzodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-40717
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02561 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa VELDES, podj. proizv. in storitvene dejavnosti s področja živin. kovin. predel. dej., turizma, gostinstva, zastop. in trgovine, d.o.o., Goriče, Goriče
28, sedež: Goriče 28, 4204 Golnik, pod
vložno št. 1/01706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, povišanje osnovnega kapitala in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5432073
Firma: VELDES, podj. proizvodne in
storitvene dejavnosti s področja živinoreje, kovinsko predelovalne dejavnosti, turizma gostinstva, zastopanja in trgovine,
d.o.o., Goriče
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelja: Benčina Stanislav, Bled,
Alpska cesta 7, vstop 23. 11. 1990, vložek
1,240.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Benčina Drago, Bled, Alpska 7, vstop 26. 5.
1994, vložek 609.840 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-40719
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02822 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa FAM, podjetje s področja storitev, proizvodnje in trgovine, Kranj, d.o.o.,
sedež: Trojarjeva 54, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04283/00 vpisalo v sodni regi-

Rg-40721
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02706 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CONSTANT, d.o.o., podjetje za poslovne storitve ter trgovina
Bled, sedež: Triglavska 41, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/03242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5599300
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Joži, vstop
25. 3. 1992 in Pribošič Matjaž, vstop 14. 6.
1994, oba Bled, Triglavska 41, vložila vsak
po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
5119 Posredništvo 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; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
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kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Matična št.: 5301190
Firma: ORFIN, podjetje za organizacijske in finančne storitve ter svetovanje,
Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: ORFIN, Radovljica,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jeraj Miroslav, Radovljica,
Langusova 51, vstop 23. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jeraj
Karmen, Radovljica, Langusova 51, imenovana 16. 5. 1994, namestnica direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Ustanoviteljica: Vehovec Milena, Kranj,
Ulica Rudija Papeža 32, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vehovec Milena, Kranj, Ulica Rudija Papeža 32, imenovana 7. 8. 1992, zastopa družbo neomejeno.

Rg-40722
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02700 z dne 29. 5. 1996 pri subjketu vpisa DOVITA, proizvodnja trikotaže in trgovina, d.o.o., Tržič, sedež: Begunjska c. 27, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/04142/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, povišanje
osnovnega kapitala, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5689686
Osnovni kapital: 1,827.000 SIT
Ustanovitelja: Dolžan Viktor, vstop 19.
11. 1992 in Dolžan Tadeja, Tržič, Deteljica
1, vstop 30. 5. 1994, vložek 913.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dolžan Viktor, Tržič, Deteljica 1, imenovan 19. 11. 1992, Tržič, Deteljica 1, zastopa družbo brez omejitev, Dolžan Tadeja,
Tržič, Deteljica 1, imenovana 30. 5. 1994,
namestica direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-40727
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02550 z dne 27. 5. 1996 pri subjketu vpisa G & B TRANSTRADE, trgovina in tehnološke storitve, d.o.o., Bled, sedež: Rečiška 7, 4260 Bled, pod vložno št.
1/03965/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5693691
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelja: Ulčar Gašper, Bled, Rečiška 7, vstop 22. 7. 1992, vložek 1,553.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40724
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02616 z dne 29. 5. 1996 pri subjketu vpisa POIS, podjetje za organizacijske in informacijske sisteme, Radovljica,
d.o.o., sedež: Langusova 51, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/00532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, razširitev in uskladitev dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala, spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-40729
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02703 z dne 27. 5. 1996 pri subjketu vpisa LEJA, trgovsko in gostinsko
podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Ul. Lojzeta
Hrovata 4c, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03719/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo naslova ustanovitelja in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5645387
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-40730
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02702 z dne 27. 5. 1996 pri subjketu vpisa MERCURY, cvetličarna, export import Kranj, d.o.o., sedež: Cesta 1.
maja 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5668026
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanoviteljica: Jenko Marta, Cerklje,
Prapotna polica 23, vstop 26. 3. 1992, vložek 1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40732
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00420 z dne 27. 5. 1996 pri subjketu vpisa TOMOT, družba za trženje,
zastopanje, inženiring, marketing, d.o.o.,
sedež: Spodnje Gorje 142b, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/01312/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo naslova za družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5396298
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Todorov Tomislav, Ljubljana, Bratovševa ploščad 18 in Todorov
Peter, Niš, Srbija, Podgorička 8, oba vstopila 24. 3. 1990, vložek: vsak po 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Todorov Tomislav, Ljubljana, Bratovševa ploščad 18, imenovan 24. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-40733
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00852 z dne 23. 5. 1996 pri subjketu vpisa TITANIC, proizvodnja, trgovina in marketing, d.o.o., Naklo, sedež:
Strahinj 72, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/03058/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5613124
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
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izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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

Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pribošič Matjaž, Bled, Triglavska 41,
imenovan 25. 3. 1992, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000
Storitve javne higiene.

Rg-40734
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00194 z dne 22. 5. 1996 pri subjketu vpisa MASA INŽENIRING, svetovanje in marketing, d.o.o., Sp. Brnik 92,
Cerklje, sedež: Sp. Brnik 92, 4207 Cerklje, pod vložno št. 1/02385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega vložka, spremembo firme in
skrajšane firme, družbenika in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5512158
Firma: MASA INŽENIRING, svetovanje in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MASA, d.o.o.
Sedež: Cerklje na Gorenjskem, Sp. Brnik 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mali Marija, Cerklje, Sp.
Brnik 92, vstop 2. 4. 1991, vložek 667.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Mali Jože,
Ljubljana, Kogojeva 8, vstop 16. 5. 1994,
vložek 617.000 SIT, Mali Samo, Ljubljana,
Kogojeva 8, vstop 2. 4. 1991, vložek
215.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Mali Jože, Ljubljana, Kogojeva 8,
imenovan 16. 5. 1994.
Rg-40735
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02707 z dne 24. 5. 1996 pri subjketu vpisa AGROCID, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Bled,
sedež: Triglavska 41, 4260 Bled, pod vložno št. 1/03240/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5599296
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pribošič Matjaž, Bled, Triglavska 41, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40738
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02612 z dne 23. 5. 1996 pri subjketu vpisa MHO, servisno, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Radovljica, sedež: Ul. Staneta Žagarja 22, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/03085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5583128
Sedež: Radovljica, Ul. Staneta Žagarja 22
Osnovni kapital: 1,511.813 SIT
Ustanovitelja: Brus Janez, Radovljica,
Ul. Staneta Žagarja 22a, vložek 747.313
SIT, Bergant Damjan, Radovljica, Ul. Staneta Žagarja 22, vložek 764.500 SIT, oba
vstopila 7. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40741
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02872 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AŽMAN, podjetje za trans-
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port, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Lesce, sedež: Tržaška 1, 4248 Lesce, pod vložno št. 1/01934/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5491908
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelja: Ažman Franc, vložek
1,249.600 SIT in Ažman Marija, vložek
312.400 SIT, oba Lesce, Tržaška 1, oba
vstopila 12. 12. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

SIT in Omerzu Ivan, vložek 360.000 SIT,
vsi Kranj, Seljakovo naselje 40, vsi vstopili
10. 4. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Omerzu Jasna, Kranj, Seljakovo
naselje 40, imenovana 10. 4. 1996, zastopa
in predstavlja družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5260 Druge računalniške
dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-40742
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00386 z dne 23. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05754/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5942721
Firma: FEDER – URBAN, vzdrževanje
in popravila motornih vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: FEDER – URBAN,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4207 Cerklje, Velesovo 34
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Čimžar Ciril in Čimžar
Irena, oba Cerklje na Gorenjskem, Velesovo 34, oba vstopila 14. 5. 1996, vložek:
vsak po 780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čimžar Ciril, Cerklje na Gorenjskem, Velesovo
34, imenovan 14. 5. 1996, poslovodja zastopa družbo brez omejitev, direktorica Čimžar Irena, Cerklje na Gorenjskem, Velesovo
34, imenovana 14. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna
mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412

Rg-40743
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00202 z dne 22. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05770/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremembo firme, skrajšane firme in spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5903700
Firma: HUAN GONG, podjetje za gostinstvo, trženje in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: HUAN GONG, d.o.o.,
Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Gosposvetska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo pod št. reg. vl. 1/27281/00.
Rg-40745
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02631 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CENTROPROM, trgovsko
in kmetijsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Kurirska pot 7, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04056/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:
Matična št.: 5714362
Osnovni kapital: 1,993.000 SIT
Ustanovitelj: Krt Igor, Kranj, Kurirska
pot 7, vstop 15. 10. 1992, vložek 1,993.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40747
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02685 z dne 20. 5. 1996 pri subjketu vpisa SIGNUM, grafične storitve,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Podlubnik 154, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/01781/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5435510
Sedež: Škofja Loka, Podlubnik 154
Osnovni kapital: 3,951.000 SIT
Ustanovitelja: Gartner Mija in Gartner Janez, oba Škofja Loka, Podlubnik 154, oba
vstopila 5. 3. 1990, vložek: vsak po 1,975.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40748
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00332 z dne 22. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05769/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943078
Firma: CONTINENTA, trgovska družba, d.o.o., Seljakovo naselje 40, Kranj
Skrajšana firma: CONTINENTA, d.o.o.,
Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Seljakovo naselje 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Omerzu Jasna, vložek
780.000 SIT, Omerzu Borut, vložek 360.000

Rg-40749
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02715 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa ZORA, trgovsko, gostinsko, frizersko in turistično podjetje, d.o.o., sedež: Hrušica 93, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/01398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5546290
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Slivnik Borut in Slivnik
Alenka, oba Jesenice, Hrušica 93, oba vstopila 14. 5. 1990, vložek vsak po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Bogič
Andjelko in Bogič Rada, oba izstopila 8. 6.
1994.
KOPER
Rg-10130
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00710 z dne 14. 12. 1995 pod št. vložka
1/05026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5909945
Firma: KOKAJ, Turizem in gradbeništvo, d.o.o., Ankaran
Skrajšana firma: KOKAJ, d.o.o., Ankaran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ankaran, Frenkova 8
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanoviteljica: Drača Antonija, Ankaran, Frenkova 8, vstopila 3. 7. 1995, vložila
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Drača Antonija in direktor Drača Milenko, oba iz Ankarana, Frenkova 8, imenovana 3. 7. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

DEM, za kar mora imeti pisno soglasje
skupščine.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1995: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno 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 kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-

rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-10131
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00711 z dne 15. 12. 1995 pod št. vložka
1/05026/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5909945001
Firma: KOKAJ, Turizem in gradbeništvo, d.o.o., Ankaran, Podružnica
GRILL Portorož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Portorož, Obala 16/a
Ustanovitelj: Kokaj, Turizem in gradbeništvo, d.o.o., Ankaran, Ankaran, Frenkova
8, vstopil 3. 7. 1995, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drača Milenko, Ankaran, Frenkova
8, imenovan 3. 7. 1995, zastopa podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.
Rg-32021
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02688 z dne 8. 1. 1995 pod št. vložka
1/05035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5884691
Firma: UNID, posredništvo, inženiring,
trgovina, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: UNID, d.o.o., Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Piran, Župančičeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Klub mladih Piran, Piran,
Župančičeva 14, vstopil 8. 12. 1994, vložil
1,410.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomljanovič Aleksij, Piran, Gortanova 3;
Caf Borut, Portorož, Strunjan 195; Cerjak
Gaj, Piran, Bidovčeva 3; Furlanič Klavdija, Piran, Pusterla 1; Stegel Marjeta, Portorož, Lepa cesta 34; Kabič Nenad, Piran,
Bidovčeva 3, vsi vstopili 8. 12. 1994, vložili po 15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Stegel Marjeta, Portorož, Lepa cesta 34, imenovana 8. 12. 1994, zastopa in
predstavlja družbo ter sklepa pogodbe v
imenu in za račun družbe, razen pogodb,
katerih obveznost družbe presega 10.000
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Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-33723
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02418 z
dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa MAALBO,
trgovsko podjetje, export-import, d.o.o.,
Škofije, sedež: Sp. Škofije 42, 6281 Škofije, pod vložno št. 1/03373/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: spremembo
firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5654424
Firma: MAALBO, trgovsko podjetje,
export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: MAALBO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,621.000 SIT
Ustanovitelj: Pfeifer Boris, Koper, II.
prekomorske brigade 33/B, vstopil 4. 9.
1992, vložil 1,621.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Skrajšana firma: LART, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Ivana Turšiča 9
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljici: Lobnik Tomaž, izstopil
17. 5. 1994; Škabar Božena, Sežana, Ivana
Turšiča 9, vložila 4.000 SIT in Škabar Karolina, Sežana, Ivana Turšiča 9, vložila
1,504.000 SIT, obe vstopili 17. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lobnik Tomaž, razrešen 17. 5. 1994 kot direktor; direktorica Škabar Božena in pomočnica direktorice Škabar Karolina, obe iz Sežane, Ivana Turšiča 9, imenovani 17. 5. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno
št.: 1/17176/00 s firmo: LART – storitve
reklame in ekonomske propagande, d.o.o.,
Ziherlova 4, 1000 Ljubljana.

Rg-32040
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00932 z dne 30. 1. 1996 pod št. vložka
1/05047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5919851
Firma: GRADBENIK 95, d.o.o., Izola,
Podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, Smrekarjeva ulica št. 3, Izola
Skrajšana firma:
GRADBENIK 95,
d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izola, Smrekarjeva ulica št. 3
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Vasić Radenko, Kotor Varoš, Kotor Varoš, Liplje, vstopil 30. 10.
1995, vložil 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Vasić Radenko, Kotor Varoš, Kotor
Varoš, Liplje, in direktor Savić Žarko, Izola, Smrekarjeva ulica št. 3, oba imenovana
30. 10. 1995. Direktor ne more brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu, izvajanje
investicijskih del, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto, prenos kakršnihkoli pravic
družbe na druge, izplačevanje predujmov
na račun udeležbe na dobičku, podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proivzdonja sedežnega pohištva;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-33866
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00342 z
dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa EVA, import, trgovina s tekstilom in obutvijo,
d.o.o., Pivka, sedež: Javorniška 10, 6257
Pivka, pod vložno št. 1/01674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5440297
Firma: EVA-VET, trgovina in veterinarske storitve, d.o.o., Javorniška 10, Pivka
Skrajšana firma: EVA-VET, d.o.o., Pivka
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 8520 Veterinarstvo.
Pri dejavnosti 52.32 – trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
opravlja družba od tega: samo preskrba oziroma trgovina na drobno s pomožnimi zdravilnimi sredstvi za nego in drugimi sredstvi
za varovanje zdravja.
Rg-36106
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01070 z
dne 7. 3. 1996 pod št. vložka 1/05073/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS Ljubljana: spremembo firme, sedeža,
družbenikov, povečanje osnovnega kapitala, spremembo zastopnikov, uskladitev ustanovnega akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5643210
Firma: LART, d.o.o., Podjetje za storitve reklame in ekonomske propagande,
Sežana, Ivana Turšiča 9

Rg-36111
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01892 z
dne 22. 3. 1996 pri subjektu vpisa PRISCO,
vzreja kuncev in predelava kunčjega mesa, turizem, gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
Postojna, sedež: Studeno 23, Postojna, pod
vložno št. 1/04060/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža oziroma natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5746981
Sedež: Postojna, Tržaška 36
Rg-36115
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02822 z
dne 28. 3. 1996 pod št. vložka 1/05083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS Ljubljana: spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo prokurista in uskladitev aktov z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5707972
Firma: ROTUNDA, Podjetje za turistično dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ROTUNDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Piran, Prešernovo nabrežje
24/206
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Oswald Albine, Oswald
Johann, dipl. inž., in Oswald Johann, dr.,
vsi iz Celovca, Avstrija, vstopili 19. 5. 1993,
vložili po 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Oswald Johann, dr., Celovec, Avstrija,
imenovan 19. 5. 1993, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Pirkmaier Staša, razrešena 8. 12. 1994; prokuristka Kocjan Alojzija, Ptuj, Orešje 169, imenovana 8. 12.
1994.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno
št.: 1/24719/00 s firmo: ROTUNDA, Pod-
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jetje za turistično dejavnost, d.o.o., Ljubljana.

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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 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
Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-36125
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00261 z
dne 11. 3. 1996 pod št. vložka 1/05075/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS Ljubljana: uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, izstop družbenika,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnikov in uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5542561
Firma: ANTFER, Oblikovanje in oglaševanje, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: ANTFER, d.o.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Portorož, Obala 55
Osnovni kapital: 1,574.300 SIT
Ustanovitelj: Miklavc Nande Ferdinand,
izstopil 19. 12. 1994; Kump Anton, Portorož, Fizine 2, vstopil 18. 1. 1991, vložil
1,574.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklavc Nande Ferdinand, razrešen 21.
12. 1994; Kump Anton, razrešen 21. 12. 1994
kot namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno
št.: 1/11311/00 s firmo: ANTFER – Proizvodnja kozmetičnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana.
Rg-36131
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00605 z
dne 19. 3. 1996 pod št. vložka 1/04935/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5889197
Firma: DIONEA, proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: DIONEA, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Partizanska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečar Rudolf, Sežana, Lokavska 25, vstopil 10. 3. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pečar Rudolf, Sežana, Lokavska 25,
imenovan 10. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010

Rg-36132
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00723 z dne
22. 3. 1996 pri subjektu vpisa Trgovskogostinsko podjetje MERCATOR-DEGRO,
d.o.o., Portorož, sedež: Seča 190/a, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/01330/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
natančnega naslova, osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, vpis članov uprave,
spremembo pooblaščenih zastopnikov, vpis
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5301513
Firma: MERCATOR-DEGRO, Trgovsko-gostinsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-DEGRO,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Portorož, Lucija, Obala 144
Osnovni kapital: 1.463,780.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstopil
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29. 12. 1989, vložil 1.463,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Požar Boris, Portorož, Liminjanska 79, razrešen 13. 6. 1995 kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev in imenovan kot direktor družbe, ki mora pridobiti soglasje
nadzornega sveta za naslednje posle: 1.
pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin, 2. ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini, 3.
investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo
zneske, določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna, 4. nakup ali prodajo patentov, blagovnih
znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili predvideni v
letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe, 5. nakup delnic oziroma poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo, 6. vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav.
Člani nadzornega sveta: Pregl Kazimir
Živko, Bandelj Danjela, Milavec Mirko, vsi
vstopili 13. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno 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 kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina

na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, 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
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-36151
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01576 z
dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpisa ELVAR,
d.o.o., Inženiring za elektro, računalništvo in gradbeništvo Izola, sedež: Cona
mestne industrije B-16, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/04700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5838576
Osnovni kapital: 1,607.820 SIT
Ustanovitelj: Likar Anton, Portorož, Bazoviška 1, vstopil 1. 6. 1993, vložil
1,697.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36153
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01666 z
dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa EQUIMEX, trgovsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Planina 203, Planina pri Postojni,
sedež: Planina 203, 6232 Planina pri Postojni, pod vložno št. 1/04678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, izstop družbenika, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, spremembo zastopnika, uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5831687
Osnovni kapital: 1,595.623,40 SIT
Ustanovitelja: Obersnel Tomaž, Ljubljana, Tacenska 76, vstopil 25. 6. 1993, vložil
787.389,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petkovšek Slavko, Planina pri Postojni,
Planina 204, vstopil 25. 6. 1993, vložil
808.234 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kodela Franc, izstopil 26. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petkovšek Slavko, Planina, Planina
203, imenovan 30. 11. 1994, poslovodja,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
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belo 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311

Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

deli in priborom za vozila, nafto in naftnimi
derivati, industrijskimi odpadki; zastopanje,
posredovanje, akvizicija in komisijski posli
v prometu blaga in storitev; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; trgovina na debelo z živili in
neživili, v tranzitu.

Rg-36157
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01853 z
dne 1. 3. 1996 pri subjektu vpisa
GRAKOM, gradbeništvo, urejanje prostora in trgovina, d.o.o., Izola, sedež:
Dantejeva 6, 6310 Izola, pod vložno št.
1/04168/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenika, spremembo
podatkov pri družbeniku, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5838487
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kitič Branislav, Izola, Ul.
Osvobodilne fronte 9, vstopil 30. 1. 1993,
vložil 1,164.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grošelj Leon, Portorož, Ul. Božidarja Jakca 8, vstopil 16. 6. 1994, vložil
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grošelj Leon, Portorož, Ul. Božidarja Jakca 8,
imenovan 16. 6. 1994 za namestnika direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-36158
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01874 z
dne 25. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KRASKART, import-export, trgovina,
posredovanje, d.o.o., Sežana, sedež: Mare Husove 1 a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/01723/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnih aktov s temile
podatki:
Matična št.: 5452775
Firma: KRASKART, trgovina, posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KRASKART, d.o.o.
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pirec Drago in Vrečko Bogomil, izstopila 6. 5. 1994; Cracco Carla,
St. Lucia di Piave, Italija, Via Ferraris 5,
vstopila 6. 5. 1994, vložila 1,350.000 SIT,
Saccon Danilo, St. Lucia di Piave, Italija,
Via Ferraris 5, vstopil 6. 5. 1994, vložil
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vrečko Bogomil, razrešen 24. 5. 1994 kot direktor; direktor Saccon Danilo, St. Lucia di
Piave, Italija, Via Ferraris 5, imenovan 24.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Račnik Irena, Koper, Vanganelska
45/a, imenovana 24. 5. 1994.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: trgovina na debelo z živili in
neživili v tranzitu.
Dejavnosti družbe so odslej: trgovina na
drobno in debelo s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi, vozili, rezervnimi

Rg-36169
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02259 z
dne 29. 2. 1996 pri subjektu vpisa ADRIATIKA, proizvodnja, servisiranje opreme in vozil, export-import in storitve,
d.o.o., Šmarje pri Kopru, sedež: Šmarje
65, 6274 Šmarje pri Kopru, pod vložno št.
1/03878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, razširitev dejavnosti, spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5732085
Firma: ADRIATIKA, proizvodnja, servisiranje opreme in vozil, export-import
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIATIKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Marchesich Franco in
Marchesich Igor, oba iz Trsta, Italija, Via
Toffani 1, vstopila 30. 12. 1992, vložila po
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Marchesich Lavra, Šmarje pri Kopru, Šmarje 65, vstopila 30. 12. 1992, vložila 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Marchesich Lavra, Šmarje pri Kopru, Šmarje
65, razrešena 3. 8. 1994, kot predsednica in
imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev; Marchesich Frnaco, Trst,
Italia, Via Toffani 1, razrešen 3. 8. 1994,
kot namestnik predsednice in imenovan za
prokurista.
Dejavnost se razširi na: predelava in pakiranje kave.
Dejavnost je odslej: proizvodnja aluminijastih, železnih in kovinskih konstrukcij,
izdelkov in njihovih sestavnih delov ter sestavnih delov cestnih vozil; proizvodnja rezanega lesa in plošč ter končnih lesenih izdelkov, pohištva, njihovih sestavnih delov
ter lesene embalaže; načrtovanje, proizvodnja in servisiranje elektrotehničnih, elektronskih aparatov in naprav, radijskih in TV
sprejemnikov, toplotnih strojev in naprav,
alarmnih in protipožarnih naprav vseh vrst,
njihovih delov in potrebščin, opreme ter
elektrotehničnega materiala; storitve montaže, leasing ter oddaja v najem opreme,
strojev in naprav, elektrotehničnih, elektronskih aparatov, elektroakustičnih aparatov in
naprav vseh vrst ter njihovih sestavnih delov, cestnih osebnih in tovornih vozil; servisiranje in popravila cestnih vozil, njihovih rezervnih in sestavnih delov (avtomehanska, elektromehanska in kleparska dela); notranja in zunanja oprema objektov,
zaključna dela v gradbeništvu; produkcija,
nakup in prenos radio, TV, avdio in video
programov; trgovina na debelo, v tranzitu
in na drobno prehrambenih in neprehrambenih izdelkov, tudi novih in rabljenih osebnih in tovornih cestnih vozil, rezervnih delov in avtokozmetike; agencijske, zastopniške, posredniške in komisijske storitve v
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prometu blaga in storitev, špedicijski posli,
cestni transport blaga in posredovanje storitev s tega področja, tudi v mednarodnem
prometu; svetovalne storitve (consulting) s
področja dejavnosti družbe; marketing, storitve reklamiranja, kreiranje ekonomske
propagande, priprava in predstavitve plakatov in reklamnih panojev, realizacija reklamnih načrtov in druge storitve s tega področja; računovodske in knjigovodske storitve, analiza podatkov ter svetovanje s področja računovovdskih in knjigovodskih
storitev; izdelava finančnih konstrukcij,
ekonomsko-finančni inženiring in svetovanje ter posredovanje financiranja; uvoz in
izvoz prehrambenih in neprehrambenih izdelkov, razen orožja, oborožitvenih sredstev in zdravil; zastopanje tujih oseb in prodaja blaga iz konsignacijskih skladišč ter
brezcarinskih prodajaln; maloobmejni promet z Italijo, investicijski posli v tujini,
predelava in pakiranje kave.

in ročnih zastav oziroma hipotek, ki jih sklene na podlagi predhodnega sklepa skupščine družbe; Filimonovič Miloš, Portorož,
Obala 118, imenovan 22. 9. 1994 za namestnika direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu
in za račun družbe v sopodpisu z direktorjem brez omejitev, razen pogodb o nakupu
in prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev,
katerih vrednost presega višino osnovnega
kapitala, dajanju garancij in ročnih zastav
oziroma hipotek.

govina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi, mešanim blagom, vozili, deli
in priborom, nafto in naftnimi derivati, industrijskimi odpadki; trgovina na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi, mešanim blagom, vozili, deli in priborom, nafto
in naftnimi derivati, industrijskimi odpadki;
projektiranje, instaliranje in vzdrževanje računalniške programske opreme; organizacijske, ekonomske, finančne in svetovalne
storitve.
Dejavnosti družbe so odslej: projektiranje gradbenih objektov – izdelava in projektiranje gradbene dokumentacije; projektiranje gradbene opreme in interierov;
gradbeni inženiring – organizacija in posredovanje pri gradnji kompletnih gradbenih objektov; gradnja, rekonstrukcija,
adaptacija in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih stavb; instalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu; organizacija in posredovanje instalacijskih in zaključnih del v gradbeništvu; organizacija, posredovanje in izvajanje gradbenega nadzora, gostinske storitve; restavracije s postrežbo in samopostrežbo; druge gostinske
storitve: bari, bifeji, okrepčevalnice, točilnice, diskoteke ipd; gostinske storitve nastanitve: hoteli, moteli, penzioni s sezonskim in celoletnim poslovanjem; menjava
tujih valut; storitve turističnih uradov; trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi; mešanim blagom, vozili, deli
in priborom, nafto in naftnimi derivati, industrijskimi odpadki; trgovina na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi, mešanim blagom, vozili, deli in priborom, nafto
in naftnimi derivati, industrijskimi odpadki; projektiranje, instaliranje in vzdrževanje računalniške programske opreme; organizacijske, ekonomske, finančne in svetovalne storitve; prevoz blaga v cestnem
prometu; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; storitve reklame in
ekonomske propagande; raziskava tržišča;
maloobmejni promet z Italijo.

Rg-36170
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02268 z
dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA, sedež:
Dantejeva 1, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03802/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5748569
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ferfolja Marino, Izola, Ob progi 1, razrešen
15. 9. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa zavod za mandatno
dobo štirih let, brez omejitev.
Rg-36173
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02294 z
dne 27. 3. 1996 pri subjektu vpisa AUTO
CAPRIS, Prodaja vozil, d.o.o., Koper, sedež: Ulica 15. maja 21, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5851530
Ustanovitelji: Maslo Jožica, Izola, Razgled 8, vstopila 5. 5. 1994, vložila 712.500
SIT; Frasi, s.r.l., Trieste, Trst, Via Trento
16, vstopil 5. 9. 1994, vložil 712.500 SIT;
Musmarra Francesco, Dignano, Italija, Via
I. Nievo 4, vstopil 22. 9. 1994, vložil 75.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Maslo Jožica, Izola, Razgled 8, razrešena
22. 9. 1994, kot direktorica in imenovana za
namestnico direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu in za račun družbe v sopodpisu z direktorjem brez omejitev, razen pogodb o nakupu in prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, katerih vrednost presega višino
osnovnega kapitala, dajanju garancij in ročnih zastav oziroma hipotek; direktor Musmarra Francesco, Digna Dignano, Italija,
Via I. Nievo 4, imenovan 22. 9. 1994, zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu in za račun družbe v sopodpisu z direktorjem brez omejitev, razen pogodb o nakupu in prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, katerih vrednost presega
višino osnovnega kapitala, dajanju garancij

Rg-36176
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02335 z
dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa KOREN
I.T.T., trgovina in storitve, d.o.o., Ankaran, Bevkova 39, sedež: Bevkova 39, 6280
Ankaran, pod vložno št. 1/01340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5614287
Firma: SYNMAX, podjetje za proizvodnjo, projektivo, trgovino in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SYNMAX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Koren Maks, Ankaran,
Bevkova 39, vstopil 3. 1. 1990, vložil
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36183
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02475 z
dne 13. 3. 1996 pri subjektu vpisa GEOIT –
Gradbeno podjetje, d.o.o., Ankaran,
sedež: Kolomban 37, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/02597/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, spremembo dejavnosti in zastopnika ter uskladitev aktov s temile podatki:
Matična št.: 5807867
Firma: GEOIT – Gradbeništvo, projektiranje, inženiring, d.o.o., Ankaran
Osnovni kapital: 1,654.900 SIT
Ustanovitelja: Lovšin Andrej, vstopil
11. 2. 1991, in Lovšin Borut, vstopil 15. 10.
1994, oba iz Ankarana, Kolomban 37, vložila po 827.450 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lovšin Borut, Ankaran, Kolomban 37, imenovan 15. 10. 1994 za namestnika direktorja,
zastopa družbo brez omejitev.
Briše se dejavnost: trgovina na debelo in
na drobno; gradbeni, sanitarni in instalacijski material, kovinsko in elektrotehnično
blago, keramika, steklo, barve, laki, pohištvo, stanovanjska in pisarniška oprema ter
pribor, svetila.
Dejavnosti družbe se dopolnijo z dejavnostmi: gostinske storitve: restavracije s postrežbo in samopostrežbo; druge gostinske
storitve: bari, bifeji, okrepčevalnice, točilnice, diskoteke, ipd; gostinske storitve nastanitve: hoteli, moteli, penzioni s sezonskim in celoletnim poslovanjem; storitve
turističnih uradov; menjava tujih valut; tr-

Rg-36189
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02647 z
dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
INTERPRESS, podjetje za odnose z javnostmi, d.o.o., Koper, sedež: Istrskega
odreda 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04606/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, družbenikov,
zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5818893
Sedež: Koper, Oljčna pot 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pejović Olga, izstopila
25. 12. 1994; Brataševec Luka, Koper, Garibaldijeva 14; Brataševec Jelka, Ljubljana,
Vogelna ulica 6; Grgič Benko, Koper, Ulica
za Gradom 14; Oražem Boris, Koper, Oljčna pot 45, vsi vstopili 25. 12. 1994, vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pejović Olga, razrešena 25. 12. 1994 kot direktorica; direktor Brataševič Vid, Koper, Ga-
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ribaldijeva 14, imenovan 25. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje holding družb; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Ustanovitelji: Kolenc Teodor in Kolenc
Marija, oba iz Izole, Cesta v Pregavor 4,
vstopila 26. 3. 1993, vložila po 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Kolenc Radovan, Izola, Ul. Alojza Valenčiča 6, vstopil
26. 3. 1993, vložil 1,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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,

Rg-36202
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02799 z
dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EL’DORADO, trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., Izola, sedež: Nazorjeva 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo naslovov pri družbenikih, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5786282
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-36207
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02862 z
dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpisa HARD,
d.o.o., proizvodnja, notranja in zunanja
trgovina, storitve, Sežana, sedež: Kolodvorska 5, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03161/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti, spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:
Matična št.: 5635403
Firma: POČKAJ POHIŠTVO, proizvodnja pohištva in trgovina, d.o.o., Rodik
Skrajšana firma: POČKAJ POHIŠTVO,
d.o.o., Rodik
Sedež: Kozina, Rodik 72
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelja: Počkaj Vitomir in Počkaj
Miranda, oba iz Kozine, Rodik 5 d, vstopila
15. 12. 1994, vložila po 844.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Šemrov Aleksander, izstopil 15. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šemrov Aleksander, razrešen 15. 12. 1994 kot
direktor; direktor Počkaj Iztok, Kozina, Rodik 5 d, imenovan 15. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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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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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posrdništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-

Rg-36237
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00071 z
dne 29. 2. 1996 pri subjektu vpisa INVITA,
podjetje za promet z nepremičninami,
d.o.o., sedež: Obala 105, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/04510/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5706190
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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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, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

1,000.000 SIT, ter v posameznem poslovnem letu obveznosti, ki skupno presegajo
10,000.000 SIT; prokurist Volpato Bortolo
Franco, Vicenza, Italija, Via Pezzi 7 Nove,
imenovan 4. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa Podjetje
za proizvodnjo kemičnih izdelkov
NOVOKEM, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 120, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/00761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo tipa zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5304482
Firma: NOVOKEM, podjetje za proizvodnjo in trgovino kemičnih izdelkov,
d.o.o.
Skrajšana firma: NOVOKEM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klenar Franc, Koper, Izolska vrata 1, in Novaković Dragutin, Zagreb,
Hrvaška, Tuškanova 22, oba vstopila 27. 5.
1992, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Novaković Dragutin, Zagreb, Hrvaška, Tuškanova 22, razrešen 24. 5. 1994 kot namestnik
direktorja in imenovan kot prokurist.

Rg-36239
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00042 z
dne 13. 3. 1996 pod št. vložka 1/05077/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5933803
Firma: VODAVI TRANS, Izvoz-uvoz,
transport in špedicija, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VODAVI TRANS,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Šalara 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vuković Darko, Koper,
Poljska pot 5, Prade, vložil 450.000 SIT;
Volpato Bortolo Franco, Vicenza, Italija,
Via Pezzi 7 Nove, vložil 1,050.000 SIT; oba
vstopila 4. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vuković Darko, Koper, Poljska pot 5,
Prade, imenovan 4. 12. 1995, brez soglasja
skupščine za družbo ne sme prevzemati posameznih obveznosti, ki presegajo vrednost

Rg-37702
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01066 z
dne 23. 4. 1996 pri subjektu vpisa ANIS
BIRO, d.o.o., poslovne storitve, Ankaran,
sedež: Kolomban 63, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/03623/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, tipa zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5692954
Firma: ANIS BIRO, poslovne storitve,
d.n.o., Ankaran, Mihajlovič in Mihajlovič
Skrajšana firma: ANIS BIRO, d.n.o.,
Ankaran, Mihajlovič in Mihajlovič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Mihajlovič Anica, ekon.
vstopila 15. 10. 1992, vložila 154.200 SIT;
Mihajlovič Nenad, ekon. vstopil 15. 5. 1994,
vložil 5.800 SIT, oba iz Ankarana, Kolomban 63, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mihajlovič Anica in Mihajlovič Nenad, oba iz
Ankarana, Kolomban 63, razrešena 15. 5.
1994 kot direktorica in namestnik direktorice in imenovana za družbenico in družbenika, ki zastopata družbo brez omejitev.
Rg-37700
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00454 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa Podjetje
za kovinoplastiko-inženiring DAG, d.o.o.,
Koper, sedež: Bošamarin 34, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5342287
Osnovni kapital: 8,568.800 SIT
Ustanovitelja: Draščič Agica in Draščič
Graciano, oba iz Kopra, Bošamarin 34, vstopila 20. 11. 1989, vložila po 4,284.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37704
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01722 z

Rg-37707
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02338 z
dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpisa
BOLETUS, export-import, d.o.o., Trgovinsko podjetje, Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 20, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov
in deležev, razširitev dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5511976
Firma: BOLETUS – Trgovinsko podjetje, export-import, SOJAK in DRLJAČA, d.n.o.
Skrajšana firma: BOLETUS, SOJAK in
DRLJAČA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanoviteljici: Sojak Ana, predmetna
učiteljica, Koper, Vojkovo nabrežje 20,
vstopila 29. 6. 1990; Drljača Božena, šivilja, Izola, Ulica IX. korpusa 18, vstopila
24. 10. 1994, vložili po 2.500 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sojak Ana, razrešena 26. 10. 1994 kot direktorica; družbenica Drljača Božena, Izola, Ulica IX. korpusa 18, imenovana 26. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, družbe se razširi na: gostinske storitve prehrane v celoti in turistično
posredovanje v celoti.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in na drobno z živilskimi proizvodi;
zelenjava, sadje in izdelki; razna živila, alkoholne pijače, proizvodi za hišne potrebe;
gozdni sadeži in gomolji ter gobe, zdravilne
rastline in zelišča; trgovina na debelo in na
drobno z neživilskimi proizvodi: tkanine,
pletenine in konfekcija; obutev, usnje in izdelki iz usnja; guma, plastika in izdelki;
drogerijsko, parfumerijsko in bazarsko blago ter bižuterija, sejemsko blago in igrače;
kovinsko in elektrotehnično ter fotooptično
blago in aparati ter oprema; birotehnična in
šolska oprema in aparati za znanstvena razi-
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skovanja in pouk; papir, pisarniški material
in pribor; komercialni posli v uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; organizacijske, tehnološke in svetovalne storitve; storitve raziskave tržišča ter
reklame in ekonomske propagande; cestni
prevoz blaga; zunanja trgovina z živilskimi
proizvodi; zunanja trgovina z neživilskimi
proizvodi; zastopanje in posredovanje v zunanjetrgovinskem prometu; gostinske storitve prehrane v celoti; turistično posredovanje v celoti.

bo firme, družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5442664
Firma: MI OSKRBA, družba za trgovino in storitve, d.o.o., Veliko Ubeljsko
26, Hruševje
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelja: Utrinek, d.o.o., izstopil 8.
12. 1994; Natlačen Miloš, vstopil 3. 6. 1991,
in Natlačen Irena, vstopila 15. 10. 1990, oba
iz Hruševja, Veliko Ubeljsko 26, vložila po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Furlan Mirjana, vložila 4,000.000 SIT in
Furlan Izidor-Marko, vložil 1,600.000 SIT,
oba iz Ljubljane, Kogovškova 12, vstopila
8. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-

mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov

Rg-37708
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02444 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa FINK,
podjetje za gradbeništvo in storitve,
d.o.o., Koper, Pobegi, Ilirija 4, sedež: Pobegi, Ilirija 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01841/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5668247
Osnovni kapital: 1,522.714 SIT
Ustanovitelj: Fink Zdravko, Koper, Pobegi, Ilirija 4, vstopil 26. 2. 1990, vložil
1,522.714 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fink
Zdravko, razrešen 27. 9. 1994 kot direktor;
direktorica Fink Babič Sonja, Koper, Pobegi, Ilirija 4, imenovana 27. 9. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7470 Čiščenje stavb;
92712 Dejavnost igralnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti 92.712 – dejavnost igralnic, opravlja družba od tega: igre na igralne
avtomate.
Rg-37709
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02567 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa MI
OSKRBA, Podjetje za trgovino, uvoz in
izvoz, d.o.o., Veliko Ubeljsko 26, Hruševje, sedež: Veliko Ubeljsko 26, 6225 Hruševje, pod vložno št. 1/01689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
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v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba samo menjalnice.

žil 283.800 SIT; vstopili 6. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezanje dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9304 Pogrebne storitve.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-37711
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02729 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
STAVBENIK – SERVISNE STORITVE,
podjetje za vzdrževanje objektov in opreme, d.o.o., Koper, sedež: Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5497787
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GIP Stavbenik, d.d., Koper, Koper, Ul. 15. maja 16, vstopil 21. 6.
1991, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-37714
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02885 z
dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa A.I.A.,
Agenzia informativa Adriatica, s.r.l., Capodistria, Via Župančič 39, A.I.A., Jadranska informativna agencija, d.o.o.,
Koper, Župančičeva 39, sedež: Župančičeva 39, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03029/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5602491
Firma: A.I.A., Agenzia informativa
Adriatica, s.r.l., Capodistria, Via OF 10,
A.I.A., Jadranska informativna agencija,
d.o.o., Koper, OF 10
Sedež: Koper, Ul. OF 10
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Obalna samoupravna
skupnost pripadnikov italijanske narodnosti, Koper, Župančičeva 39, vložila 780.200
SIT; Unija Italijanov Reka, Reka, Hrvaška,
Ulica Aldo Negri 1/IV, vložila 456.000 SIT;
O.T.E., Trst, Italija, Via Guido Reni 1, vlo-

Rg-37716
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02939 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa DIV,
Trgovina in marketing, d.o.o., Portorož,
sedež: Liminjanska 81, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03686/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, zastopnikov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5703565
Firma: DIV, Trgovina in marketing
Maksimovič & Co., d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: DIV, Maksimovič &
Co., d.n.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanoviteljici: Maksimovič Ivana, dipl.
inž. kemije, Beograd, ZRJ, Dositejeva 15,
vstopila 24. 3. 1994, in Maksimovič Dragana, Portorož, Liminjanska 81, Lucija, vstopila 20. 12. 1994, vložili po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Maksimovič Dragana, Portorož,
Liminjanska 81, Lucija, imenovana 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-37717
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02942 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa
GRAING, Gradbeni inženiring, d.o.o.,
Koper, sedež: Pristaniška 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03562/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5720320
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matičič Slavko, Koper,
Vanganelska 23, vstopil 7. 4. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37718
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02966 z
dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa ITS, turizem in storitve, d.o.o., Portorož, sedež:
Istrskega odreda 44, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo, spremembo
zastopnikov in obsega pooblastil, uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5577322
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Ustanovitelja: Likar Rajko, Portorož,
Istrskega odreda 44, vložil 1,330.200 SIT;
Huber Walter Josef, Flachau, Austria, Hofgasse 155, vložil 597.800 SIT, vstopila 30.
1. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Huber Walter Josef, razrešen 17. 12. 1994, Likar Rajko, Portorož, Istrskega odreda 44,
razrešen 17. 12. 1994 kot direktor in

Rg-37719
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02996 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SPONSOR-INŽENIRING, trgovina in zastopstva, d.o.o., Bazoviška 18, Ilirska Bistrica, sedež: Bazoviška 18, Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/04248/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5329825
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Heinz A. Hofmann, Wiesenbron, Nemčija, Hauptstrasse 23, vstopil
10. 12. 1992, vložil 756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pirih Marjan, Ilirska Bistrica, Trubarjeva 7, vstopil 10. 12. 1992;
Pirih Jože, Ilirska Bistrica, Bobkova 5, vstopil 16. 12. 1994, vložila po 367.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37720
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03095 z
dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa SEROS,
servisiranje in oprema stružnih avtomatov, d.o.o., Prelože 12, Divača, sedež: Prelože 12, 6215 Divača, pod vložno št.
1/03438/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5693861
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bernetič Matej, Sežana,
Kidričeva 10; Sant Franco in Sant Ivano,
oba Venaria reale (TO), Italija, Via Cavallo
Giuseppe 8; Storto Ricardo, S. Maurizio C.
se, Italija, Via Torino 68, vsi vstopili 24. 6.
1992, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
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Rg-37721
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03098 z
dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa KASTEL,
zastopanje, storitve, marketing, trgovina,
d.o.o., Prem, sedež: Dolnja Bitnja 4, 6255
Prem, pod vložno št. 1/02022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov, zastopnikov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5495121
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Jugovič Bogdan, izstopil
23. 12. 1994; Surina Majda, izstopila 10. 8.
1992; Šlenc Jožef in Šlenc Zdenka, oba iz
Ilirske Bistrice, Cankarjeva 19, vstopila 20.
2. 1993, vložila po 480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Šlenc Borut in Šlenc
Darja, oba iz Ilirske Bistrice, Cankarjeva
19, vstopila 23. 12. 1994, vložila po 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jugovič Bogdan, razrešen 23. 12. 1994 kot direktor; Surina Majda, razrešena 23. 12. 1994 kot
namestnica direktorja; direktor Šlenc Jožef,
Ilirska Bistrica, Cankarjeva 19, imenovan 23.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
Šlenc Zdenka, Ilirska Bistrica, Cankarjeva
19, imenovana 23. 12. 1994 za namestnico
direktorja, zastopa družbo brez omejitev.

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6521 Finančni zakup (leasing);
7482 Pakiranje.

Matična št.: 5747198
Osnovni kapital: 3,992.740 SIT
Ustanovitelja: Samokec Aldo in Samokec
Vera, oba iz Ilirske Bistrice, Dolnji Zemon
77, vstopila 17. 6. 1990, vložila po 1,996.370
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Samokec Aldo, Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon
77, razrešen 6. 10. 1994 kot začasni poslovodni organ in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37722
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03128 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa SIGNAL,
Proizvodno, storitveno, uvozno-izvozno,
trgovsko podjetje, d.o.o., Sežana, Vidmašče 2, sedež: Vidmašče 2, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/01887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme ter uskladitev ustanovnega
akta z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5479584
Firma: SIGNAL, Proizvodno, storitveno, uvozno-izvozno, trgovsko podjetje,
d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: SIGNAL, d.o.o., Sežana
Rg-37724
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03152 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa TAJA,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Partizanska 37/a, Sežana, sedež: Partizanska 37/a.
6210 Sežana, pod vložno št. 1/03794/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5732697
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-

Rg-37725
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03212 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SAMOKEC, podjetje za prodajo naftnih
derivatov, transport in gostinstvo, d.o.o.,
Dolnji Zemon 77, Ilirska Bistrica, sedež:
Dolnji Zemon 77, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/01659/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo naziva zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Rg-37728
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03398 z
dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
BIROSERVIS, Birotehnični servis in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Trg revolucije 10, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01714/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo podatkov pri družbenikih ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5441889
Osnovni kapital: 7,179.000 SIT
Ustanovitelji: Bohinc Andrej, Koper,
Bernetičeva 10, vstopil 11. 2. 1991, vložil
399.152,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hiršman Franc, Koper, Srebrničeva 6;
Bonin Vladi, Koper, Carpacijev trg 5, vstopila 17. 8. 1990, vložila po 797.586,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Černe Izidor,
Izola, Nazorjeva 15; Mihalič Stanko, Koper, Novo naselje 7, Pobegi; Bajič Cvetko,
Koper, Cesta X, št. 8, Prade; Dudine Giovanni, Izola, Ferda Bidovca 3; Slokar Tomo, Koper, Kozlovičeva 5; Chiavalon Rinaldo, Portorož, Ulica XXX. divizije 8; Persi Marko, Koper, Vanganelska 33/b, vsi
vstopili 11. 2. 1991, vložili po 598.010,70
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Marsič
Danilo, Slovensko Gračišče, Sirči 17; Gerk
Nadja, Koper, Puntarjeva 2, oba vstopila
11. 2. 1991, vložila po 399.152,40 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Černe Marija,
Izola, Nazorjeva 15, vstopila 11. 2. 1991,
vložila 200.294,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37731
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02434 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PROMETAL, Kovinsko predelovalna industrija, d.o.o., Sežana, Kraška 7, sedež:
Kraška 7, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenikov, zastopnikov,
podelitev prokure ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5628563
Firma: PROMETAL, kovinsko predelovalna industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMETAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prodim Establishment in
Mahnič Darko, izstopila 30. 12. 1994;
Technical S.R.L., Padova, Italija, Via Bernina 18, vložil 900.000 SIT; FCA Rappresentanza, S.R.L., Padova, Italija, Via Seni-
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gallia s/n, vložila 600.000 SIT, oba vstopila 30. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mahnič Darko, razrešen 30. 12. 1994 kot
direktor; direktor Destro Gianfranco, Padova, Italija, V. Saetta 20, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Raimondi Andrej, Sežana, Cesta na Lenivec 14, imenovan 30. 12. 1994.

Rg-37734
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00066 z
dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa EMBA
PLAST-FAJDIGA, REBEC, predelava
plastike, proizvodnja in trgovina, d.n.o.,
Trnje, sedež: Trnje 51, 6257 Pivka, pod
vložno št. 1/04847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5856833
Firma: EMBA PLAST-FAJDIGA, REBEC, predelava plastike, proizvodnja in
trgovina, d.n.o., Postojna
Skrajšana firma: EMBA PLAST-FAJDIGA, REBEC, d.n.o., Postojna
Sedež: Postojna, Dolomitskega odreda 3
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2733 Hladno
profiliranje; 2742 Proizvodnja aluminija;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6010
Železniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-37732
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00018 z
dne 22. 4. 1996 pod št. vložka 1/05105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5885086
Firma: ZAFRED, družba za podvodna
gradbena dela, trgovino, gostinstvo in turizem, k.d., Portorož
Skrajšana firma: ZAFRED, k.d., Portorož
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Portorož, Podvozna 2
Ustanovitelja: Zafred Zdravko, Portorož,
Podvozna 2, vstopil 18. 11. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; in
en komanditist.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zafred Zdravko, Portorož, Podvozna
2, imenovan 18. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6110 Pomorski
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-37737
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00138 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa NORINA,
trgovina, posredovanje, komercialne in finančne storitve, turizem, d.o.o., Portorož,
sedež: Koprska 25, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01998/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5491576
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelja: Prinčič Miroslav in Prinčič Marko, oba iz Portoroža, Koprska ulica
25, vstopila 25. 7. 1990, vložila po 762.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,

Rg-37738
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00190 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa MIGOR,
d.o.o., gostinstvo in turizem, Izola, sedež:
Kidričevo nabrežje 4, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/04283/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov in deležev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5785316
Firma: MIGOR, Markovič in Pečar,
gostinstvo in turizem, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: MIGOR, Markovič in
Pečar, d.n.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Koper, Frenkova 13, Pobegi
Ustanovitelja: Markovič Igor, Izola, Kidričevo nabrežje 4, vstopil 20. 6. 1993, vložil 70.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Pečar Silvana, Izola,
Gregorčičeva 56, vstopila 6. 2. 1995, vložila 30.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pečar
Silvana, Izola, Gregorčičeva 56, imenovana
6. 2. 1995 za namestnico direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, razen kreditnih
pogodb in pogodb o nakupu ali prodaji nepremičnin, ki jih lahko sklene le s sklepom
skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
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prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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 zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

Firma: JEROVŠEK COMPUTERS PC
KOPER, d.o.o., Proizvodnja in trgovina z
računalniško opremo
Skrajšana firma: JEROVŠEK COMPUTERS PC KOPER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jerovšek Matjaž, Medvode, Verje 31/a, vstopil 21. 7. 1995, vložil
1,350.000 SIT; Zigmund Manfred, Koper,
Škocjan 81, vstopil 21. 7. 1995, vložil
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerovšek Matjaž, Medvode, Verje
31/a, imenovan 21. 7. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda.

tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

Rg-37746
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00563 z
dne 26. 4. 1996 pod št. vložka 1/05108/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5904285
Firma: O.T.E., ORGANIZZAZIONE
TIPOGRAFICA EDITORIALE, S.P.A.,
Trst, Via Guido Reni 1, Rappresentanza
O.T.E. il Piccolo, Capodistria, Župančičeva 39
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Ustanovitelj: O.T.E., Organizzazione Tipografica Editoriale, S.p.a., Trst, Italija, Via
Guido Reni 1, vstopila 19. 5. 1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Geissa Claudio, Koper, Gregorčičeva 6 a, imenovan 10. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
V slovenskem jeziku se firma glasi:
O.T.E. Tiskarsko založniška organizacija,
d.d., Trst, Via Guido Reni 1, Podružnica
O.T.E. il Piccolo, Koper, Župančičeva 39.
Rg-37747
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00744 z
dne 2. 4. 1996 pod št. vložka 1/05087/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5910161

Rg-37750
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00900 z
dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa RADIAL,
proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Koštabona 36, 6274 Šmarje,
pod vložno št. 1/03906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5876222
Firma: RADIEL, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIEL, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstvo;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
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izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih 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 prometu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-

ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Z dne 10. 4. 1996 se vpišejo omejitve pri
dejavnostih: 67.13: samo menjalnice, zastavljalnice; 74.12: izvzete revizijske dejavnosti.

kacijo dejavnosti, spremembo tipa zastopnika, uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5807263
Firma: ROVA INTERNATIONAL,
proizvodnja gum in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ROVA INTERNATIONAL, d.o.o.
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 32
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vezzosi Rodolfo, Rim, Italija, Via Mastrigli 15,
razrešen 29. 3. 1996 kot predsednik skupščine in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2511
Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški 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 povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z

Rg-37751
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00920 z
dne 9. 4. 1996 pod št. vložka 1/05094/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5919762
Firma: BLASER & JUKIČ, trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BLASER & JUKIČ,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Blaser Trading AG, Bern,
Švica, Guterstrasse 4, vložil 765.000 SIT;
Jukič Zvonko, Koper, Puntarjeva 19, vložil
735.000 SIT, oba vstopila 10. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jukič Zvonko, Koper, Puntarjeva 19,
imenovan 10. 10. 1995, zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu
in za račun družbe brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi nepremičnin, ki jih lahko
sklene le na podlagi predhodnega sklepa
skupščine; prokurist Prete Sergio, Bern, Švica, Viktoriastrasse 65, imenovan 10. 10.
1995.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.
Rg-37752
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00943 z
dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa ROVA
INTERNATIONAL, d.o.o., izvozno in
uvozno podjetje, Izola sedež: Tomažičeva
18, 6310 Izola, pod vložno št. 1/04449/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
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nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5928923
Firma: N.G.P., Kmetijstvo, trgovina,
gradbeništvo in turizem, d.o.o., Ankaran
Skrajšana firma: N.G.P., d.o.o., Ankaran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ankaran, Jadranska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novoselec Marija Ilirska
Bistrica, Rozmanova ulica 24 A, in Galeković Majda, Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24 C; vstopili 11. 12. 1995, vložili po
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Galeković Boris, Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24 C; in Novoselec Miro, Ilirska
Bistrica, Rozmanova ulica 24 A, vstopila
11. 12. 1995, vložila po 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Novoselec Marija, Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24 A, imenovana 11.
12. 1995, brez soglasja skupščine ne sme:
najemati posojil in kreditov, ki presegajo
500.000 SIT, dajati posojila, prevzemati poroštva, podeljevati prokure in imenovati vodilnih delavcev, imenovati in razreševati revizorjev.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821
Proivzodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-

jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 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 zelenjavo;
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 prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno

Rg-37754
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00993 z
dne 9. 4. 1996 pod št. vložka 1/05093/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5928290
Firma: LAMY ARGENTI IN OSTALI,
Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: LAMY ARGENTI IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Koper, Kvedrova cesta 6
Ustanovitelja: Argenti Diana, ekon. in
Argenti Marino, oba iz Kopra, Kvedrova
cesta 6, vstopila 21. 11. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Argenti Diana, ekon., Koper, Kvedrova cesta 6, imenovana 21. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev; Argenti Marino, Koper, Kvedrova ceta 6, imenovan 21.
11. 1995 za namestnika direktorice, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-37756
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00002 z
dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa IDEAL
MUSIC, trgovina, svetovanje, storitve,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5753791
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Ustanoviteljica: Pittino Irma, izstopila
18. 12. 1995; Tami Giulia, Terzo di Aquileia, Italija, N. Machiavelli 5, vstopila 18. 12.
1995, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pittino Irma razrešena 18. 12. 1995; direktorica
Tami Giulia, Terzo di Aquileia, Italija, N.
Machiavelli 5, imenovana 18. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Štok Katja, Ankaran, Ivančičeva 6, imenovana 18. 12. 1995; Bačnik Irena, razrešena
18. 12. 1995 kot prokuristka.
Rg-37757
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00007 z
dne 16. 4. 1996 pod št. vložka 1/05100/00
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v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški 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 povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Baraga Bogomir, razrešen 20. 7. 1995 kot
predsednik upravnega odbora sklada; Fritz
Oskar, razrešen 20. 7. 1995 kot namestnik
predsednika upravnega odbora sklada;
Kodrič Branko, Koper, Beblerjeva 14,
imenovan 20. 7. 1995 za predsednika
upravnega odbora, ki zastopa sklad neomejeno; Bajec Jadran, Koper, Beblerjeva
3, imenovan 20. 7. 1995 za namestnika
predsednika upravnega odbora, ki zastopa
sklad neomejeno.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7511 Dejavnost uprave; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti.

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: GEA College, podjetje za
usposabljanje podjetnikov, d.d., Bohinj, Bohinjsko jezero, Ribičev laz 63, vstopilo 16.
2. 1996, vložilo 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Berginc Jordan, Vipava, Kreljeva 7, imenovan
13. 12. 1995 za v.d. dekana zavoda, ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Rg-37758
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00023 z
dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa SKLAD
STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBČINE KOPER, FONDO PER LE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI CAPODISTRIA,
sedež: Verdijeva 10, 6000 Koper, pod vložno št. 4/00595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5874424
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
MESTNE OBČINE KOPER, FONDO PER
LE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE
CITTA’ DI CAPODISTRIA
Sedež: Koper, Verdijeva 6
Ustanovitelj: Skupščina Občine Koper,
izstopila 15. 6. 1995; Mestna občina Koper,
Koper, Verdijeva 10, vstopila 15. 6. 1995.

Rg-37760
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00089 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa
DETERCHEM, d.o.o., proizvodnja in trgovina s čistili in kemičnimi izdelki, sedež: Koper – Pobegi, Cikuti 1/B, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, poslovnega deleža, zastopnikov in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5886856
Sedež: Izola, Obrtna 13
Ustanovitelj: Kocjančič Silvan, Koper,
Ul. II. Prekomorske brigade 71, vstopil 14.
12. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vivoda Milva, izstopila
7. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vivoda Milva, razrešena 7. 2. 1996 kot namestnica direktorja družbe.
Rg-37759
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00058 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa VRTEC
KOPER, ASILO CAPODISTRIA, sedež:
Kettejeva ul. 13, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00024/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5049806
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zlobec Helena, razrešena 4. 1. 1996 kot ravnateljica; Franca Klara, Dekani, Dekani 23 c,
imenovana 4. 1. 1996 kot ravnateljica, ki
zastopa brez omejitev, razen:pogodb o investicijah oziroma o investicijsko-vzdrževalnih delih na objektih vrtca, pogodb o
nakupu ter odtujitvi nepremičnin, za kar je
potreben sklep ustanovitelja.
Rg-37763
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00154 z
dne 5. 4. 1996 pod št. vložka 1/05091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5939739
Firma: VISOKA STROKOVNA ŠOLA
ZA PODJETNIŠTVO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Portorož, Senčna pot 10

Rg-37764
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00171 z
dne 29. 4. 1996 pod št. vložka 1/05110/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5939836
Firma: POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb, d.d, Portorož
Skrajšana firma: POMORSKA DRUŽBA, d.d., Portorož
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Portorož, Obala 55
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Splošna plovba, podjetje
za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu, d.o.o., Portorož,
Obala 55, vstopila 20. 2. 1996, vložila
2,995.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sindikat pomorščakov Slovenije, Združenje
poveljnikov in upraviteljev v pomorskem
prometu Republike Slovenije, Sindikat delavcev v pomorstvu - kopno, Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije, Sindikat delavcev
splošne plovbe, Neodvisnost - KNSS in Sindikat podjetja Splošna plovba, p.o., vsi Portorož, Obala 55, vstopili 20. 2. 1996, vložili
po 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Zevnik Vladimir, Portorož, Obala
113, imenovan 20. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen za podeljevanje prokure in uvrstitev delnic družbe na borzo, za
kar potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.
Člani nadzornega sveta: Kariž Anton,
Bandelj Egon in Grča Miroslav, vstopili 20.
2. 1996.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 7415
Upravljanje s holding družbami; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-37873
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00506 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa TAJDA,
trgovsko podjetje, Postojna, Zalog 2,
d.o.o., sedež: Zalog 2, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/01605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, podatkov pri družbenici, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev akta s temile podatki:
Firma: TAJDA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Reška cesta 12, Postojna
Sedež: Postojna, Reška cesta 12
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanoviteljica: Likar Ema, Postojna,
Reška cesta 12, vstopila 15. 4. 1990, vložila
1,544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas;55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7230
Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.60 Poizvedovalna dejavnost in varovanje, opravlja družba dejavnost: samo varovanje.

benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi

Rg-37875
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00750 z
dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa WINTOR,
detektivska agencija, d.o.o., Bošamarin 67
Koper, sedež: Bošamarin 67, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01582/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in poslovnih
deležev, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5432154
Firma: WINTOR, podjetje za varnostni inženiring, d.o.o., Bošamarin 67, Koper
Skrajšana firma: WINTOR, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Winkler Štefan, Koper,
Vena Pilona 7, in Torkar Julijan, Koper,
Bošamarin 67, vstopila 5. 11. 1990, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Winkler Štefan, Koper, Vena Pilona, 7, razrešen
26. 4. 1994 kot direktor in imenovan za
namestnika direktorja; Torkar Julijan, Koper, Bošamarin 67, razrešen 26. 4. 1994 kot
namestnik direktorja in imenovan za direktorja, oba zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno

Rg-37876
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00806 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa SA & NI,
trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., Postojna, sedež: Tržaška 34, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/03911/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo podatka pri družbeniku, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti po
standardni klasifikaciji dejavnosti ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5736005
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Nikolič Persida, Postojna, Kidričevo naselje 6, vstopila 8. 12. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
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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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet.

njene storitve na področju prometa: posredništvo, inženiring; ostalo projektiranje: izdelava tehnične dokumentacije; raziskovalnorazvojne storitve v gospodarskih dejavnostih
zaradi uresničevanja novih ali izboljšanja
obstoječih materialov, proizvodov, obratov;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; računalniške storitve: software in
hardware; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi.

nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 02522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-37877
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00852 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa MIPS,
računalniški inženiring, d.o.o., Proleterskih brigad 3, Izola, sedež: Proleterskih
brigad 3, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo družbenikov in zastopnikov, razširitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5292395
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Adam Marijan, Koper,
Vojkovo nabrežje 14; Intihar Darko, Izola,
Ul. oktobrske revolucije 36, vstopila 31. 8.
1989, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Planinšek Darko, izstopil
4. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Planinšek Darko, razrešen 4. 5. 1994.
Dejavnost družbe se razširi s: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi.
Dejavnost je odslej: storitve obdelave podatkov: storitve obdelave podatkov z lastnimi stroji in napravami za strojno ali avtomatsko obdelavo podatkov; knjigovodske storitve; storitve reklame in ekonomske propagande; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; neome-

Rg-37878
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00934 z
dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa STRLE,
Uvozno izvozno podjetje, d.o.o., Dolnja
Bitnja, sedež: Dolnja Bitnja 14 a, 6255
Prem, pod vložno št. 1/04078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo podatkov pri družbeniku, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5756383
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Strle Mirko in Strle Janja,
oba iz Prema, Dolnja Bitnja 14 a, vstopila
27. 1. 1993, vložila po 1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 0201
Gozdarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-

Rg-37884
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01481 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa
INFOTEL, Projektiranje, proizvodnja in
trženje telekomunikacij, d.o.o., Postojna,
Cankarjeva 6, sedež: Cankarjeva 6, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/00902/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo podatkov pri družbeniku, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5325692
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Manojlović Petar, Postojna, Erazmova 31, vstopil 8. 12. 1989, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37885
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01684 z
dne 25. 4. 1996 pri subjektu vpisa
VENERA, Trgovina in marketing, d.o.o.,
Sečovlje, sedež: Sečovlje 47, 6333 Sečovlje, pod vložno št. 1/04569/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5820758
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mikuletič Miranda, Sečovlje, Sečovlje 47, vstopila 5. 7. 1993, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37886
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01703 z
dne 25. 4. 1996 pri subjektu vpisa AMO,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo avto-moto
opreme, Ankaran, Hrvatini 10a, sedež:
Hrvatini 10a, 6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/01658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, vstop družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5441943
Osnovni kapital: 6,306.000 SIT
Ustanovitelji: Jerkovič Božidar, Ankaran, Hrvatini 10a, vstopil 2. 7. 1990, vložil
3,153.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerkovič Igor in Jerkovič Zlatko, oba iz Ankarana, Hrvatini 10/a, vstopila 26. 5. 1994,
vložila po 1,576.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-37888
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01830 z
dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa JAKOB’S
CENTER, export-import, trgovina in posredništvo, d.o.o., Velike Loče, sedež: Velike Loče 3, 6242 Materija, pod vložno št.
1/04498/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, druž-
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benika, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo dejavnosti in zastopnika ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5806054
Firma: JAKOB’S CENTER, trgovina,
prevozništvo, špedicija, d.o.o., Krvavi potok, Kozina
Skrajšana firma: JAKOB’S CENTER,
d.o.o., Krvavi potok, Kozina
Sedež: Kozina, Krvavi potok 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Quick, Mednarodna špedicija in transport, d.o.o., Sežana, Partizanska
109, vstopil 10. 5. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žerjal Danica, izstopila 10. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žerjal Danica, razrešena 18. 5. 1994 kot direktorica; direktor Hanzel Borut, Sežana, Pod
Sedovnikom 17, imenovan 18. 5. 1994, potrebuje pismeno soglasje svetovalca direktorja družbe za sklepanje naslednjih poslov:
pridobivanje, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin; sklepanje vsakršnih drugih poslov, katerih vrednost presega 10.000
DEM (desettisoč nemških mark) tolarske
protivrednosti;
sklepanje
pogodb
o
zaposlovanju delavcev in sprejemanje aktov o prenehanju delovnih razmerij.
Dejavnost družbe se povsem spremeni
tako da se po novem glasi: prometnoagencijski posli; posli notranje in zunanje
špedicije; svetovanje s področja cestnega
blagovnega
prometa
in
špedicije;
upravljanje in uprava objektov za
skladiščenje blaga (javna, skladišča, silosi,
hladilnice, brezcarinske in proste cone);
organiziranje prevozov v javnem cestnem
prometu blaga doma in v tujini;
organiziranje prevoza nevarnih snovi in
izrednih tovorov, organiziranje in izvajanje
skladiščenja blaga; posojanje in leasing
tovornjakov, priklopnikov ter drugih vozil
in naprav za prevoz blaga, prekladalne in
pripadajoče storitve v blagovno-transportnih
centrih, lukah, pristaniščih, železniških
postajah in drugih mestih; opravljanje
običajnih manipulacij z blagom, kot je
sortiranje, prebiranje, prepakiranje in
označevanje blaga, kot tudi ostala predelava,
dodelava in obdelava blaga, ki nima značaja
industrijske
proizvodnje;
pranje,
vzdrževanje in dezinfekcija cestnih vozil;
trgovina na debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina na drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina z živilskim in neživilskim blagom
v tranzitu; prodaja proizvodov z akviziterji
in po katalogih; trgovinske storitve:
agencijske,
posredniške,
zastopniške,
komisijske,
itd.;
gostinske
storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske
storitve; turistično posredovanje - turistična
agencija; uvoz in izvoz živilskega in
neživilskega blaga; začasni uvoz živilskega
in neživilskega blaga; maloobmejni promet;
kompenzacijski posli, konsignacijski in
tranzitni posli, trgovinsko posredovanje,
zastopanje tujih firm, druge trgovinske
storitve na mednarodnem trgu, izvajanje
investicijskih del v tujini.

dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpisa MAONA,
Turizem, trgovina in galerija, d.o.o., Piran, sedež: Cankarjevo nabrežje 7, 6330
Piran, pod vložno št. 1/00789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
naslova ustanoviteljice ter uskladitev ustanovnega akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5317649
Osnovni kapital: 1,674.000 SIT
Ustanoviteljica: Senčar Polona, Piran,
Oljčna pot 17, vstopila 27. 10. 1989, vložila
1,674.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pirjevec Tomislav, Portorož, Lepa cesta 15, imenovan 9. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih 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.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;

Rg-37889
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02010 z

Rg-37893
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02257 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas, d.o.o., Podgrad, sedež: Podgrad, 6244 Podgrad, pod
vložno št. 1/02242/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5042399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Juriševič Anton, razrešen 15. 9. 1994 kot direktor; Ludvik Jože, Ilirska Bistrica, Rjavče
20, imenovan 15. 9. 1994 za vršilca dolžnosti direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-37894
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02278 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa MEM,
d.o.o., Gostinstvo, trgovina in turizem,
Izola, Ul. Zvonimira Miloša 10, sedež: Ul.
Zvonimira Miloša 10, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/03465/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5677076
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Muha Milivoj in Muha
Forca Eda, oba iz Izole, 9. korpusa 16, vstopila 13. 7. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37899
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02406 z
dne 29. 4. 1996 pod št. vložka 1/05109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5877776
Firma: PaPaCom, podjetje za trgovino, inženiring in finance, d.o.o.
Skrajšana firma: PaPaCom, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Portorož, Lepa cesta 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pirjevec Tomislav in Pirjevec Mitja, oba iz Portoroža, Lepa cesta
15, vstopila 9. 2. 1996, vložila po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Pirjevec
Avrelij in Pirjevec Vera, Portorož, Lepa cesta 15, vstopila 9. 2. 1996, vložila po
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

ter drugih materialov; prevoz blaga in potnikov v cestnem in pomorskem prometu;
trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na debelo in drobno; zunanja trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok, vključno s posli maloobmejnega prometa po sporazumu z Republiko Italijo in drugimi sosednjimi državami ter tranzitno poslovanje in reeksport
uvoženega blaga; upravljanje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov;
prodaja blaga iz brezcarinskih prodajaln;
opravljanje menjalniških poslov; turistično
agencijski posli doma in v tujini; gostinske
storitve (nastanitve, prehrana, pijača); knjigovodske storitve in računalniška obdelava
podatkov; leasing opreme in motornih vozil; druge neomenjene storitve.

Ustanovitelja: Popovič Branko in Popovič Boris, oba iz Kopra, Bošamarin 62, vstopila 30. 10. 1989, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37902
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02440 z
dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa ASMERX, trgovina in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Nova ulica 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01854/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, prenos poslovnega deleža in izstop
družbenice in vstop novih družbenikov, povečanje osnovnega kapitala, vpis novega zastopnika ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5483557
Firma: AS-MERX, trgovina in storitve, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: AS-MERX, d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Kažipotna 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Marino, Izola, Kažipotna 10, vstopil 24. 10. 1990, vložil
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrič Slavka, izstopila 21. 11. 1994; Leban
Dragica, Koper, Cesta X. št. 2, Prade, vstopila 21. 11. 1994, vložila 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kljun Vinko, Izola, Pod vinogradi št. 8, Jagodje, vstopil 21.
11. 1994, vložil 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Muženič Ljubo, Koper, Pobeška cesta št. 43, Bertoki, vstopil 21. 11.
1994, vložil 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kljun
Vinko, Izola, Pod vinogradi št. 8, Jagodje,
imenovan 21. 11. 1994 kot namestnik direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-37906
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02614 z
dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpisa
HABITAT, d.o.o., podjetje za zaključna
gradbena dela in trgovino, Koper, sedež:
Šalara b.b., 6000 Koper, pod vložno št.
1/01821/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev ustanovnega akta in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Razširi se dejavnost družbe še na
naslednje dejavnosti: upravljanje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov;
prodaja blaga iz brezcarinskih prodajaln;
opravljanje menjalniških poslov; turistično
agencijski posli doma in v tujini; gostinske
storitve (nastanitve, prehrana, pijača); knjigovodske storitve in računalniška obdelava
podatkov; leasing opreme in motornih vozil; druge neomejene storitve.
Dejavnost je odslej: izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; projektiranje in inženiring celovitih gospodarskih
in drugih objektov; posredovanje in promet
z nepremičninami; trgovina na debelo in na
drobno z opremo, gradbenim materialom ter
industrijskimi odpadki; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; storitve reklame in ekonomske propagande; izdelava predmetov iz kovin in plastičnih mas

Rg-37910
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02646 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa ISTRAGASTRO, Podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Piran, sedež:
Razgled 32, 6330 Piran, pod vložno št.
1/04037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5745306
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Hrkman Sava, Piran, Razgled 32, vstop 2. 4. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37911
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02653 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa B.P.C.,
proizvodnja, trgovina in zaključna dela,
d.o.o., Koper, sedež: Bošamarin 62, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5803861
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Popovič Branko, Koper,
Bošamarin 62, vstopil 7. 7. 1993, vložil
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Popovič Boris, Koper, Bidovčeva 5, vstopil
7. 7. 1993, vložil 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Popovič Solza, Koper,
Bošamarin 62, vstopila 7. 7. 1993, vložila
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37912
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02655 z
dne 11. 4. 1996 pri subjektu vpisa
RECORD, Izdelava kovinskih in steklenih izdelkov, trgovina in turizem, d.o.o.,
Koper, sedež: Bošamarin 62, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01054/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo podatkov pri družbenikih, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5349702
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Rg-37914
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02679 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
GOLDTEX, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Divača, sedež: Kraška c. 79,
6215 Divača, pod vložno št. 1/01345/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5394821
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Požar Loris, Obrov, Gradišče pri Materiji 14, vstopil 19. 2. 1990,
vložil 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tropicana, S.A.S. Trieste, Via Vaglieri 9/1, vstopila 19. 2. 1990, vložila
1,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37915
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02703 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa ZELENI
VAL, Avto šola, trgovina, export-import,
d.o.o., Portorož, Fazanska 8, sedež: Fazanska 8, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01237/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5372518
Osnovni kapital: 3,462.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Milenko, Portorož,
Fazanska 8, vstopil 9. 4. 1990, vložil
2,423.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Borsič Vili, izstopil 17. 5. 1994; Miljkovič
Boro, Portorož, Fazanska 2, vstopil 9. 4.
1990, vložil 1,038.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Imamovič Zlatko, izstopil
19. 5. 1994.
Rg-37916
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02707 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa GIK,
d.o.o., Podjetje za gradbeno in kamnoseško dejavnost Obrov, sedež: Obrov 59/a,
6243 Obrov, pod vložno št. 1/01057/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5371953
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pangerc Anton, Senožeče,
Laže 12; Fabjan Rajko, Sežana, Iga Grudna
7; Hrvatin Radovan, Obrov, Obrov 59/a,
vstopili 18. 1. 1990, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-37917
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02709 z
dne 25. 4. 1996 pri subjektu vpisa
MUFLON, gojitev jelenjadi, trgovina, go-
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stinstvo in turizem, d.o.o., Postojna, sedež: Landol 13, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/03275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v d.n., spremembo firme, vstop družbenika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5650135
Firma: MUFLON, Gojitev jelenjadi, trgovina, gostinstvo in turizem, BAJC &
BAJC, d.n.o., Postojna, Landol 13
Skrajšana firma: MUFLON, BAJC &
BAJC, d.n.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Bajc Milka, vstopila 23.
12. 1994, in Bajc Anton, vstopil 3. 4. 1992,
oba iz Postojne, Landol 13, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Bajc Milka, Postojna, Landol 13,
imenovana 23. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejvnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet.

Matična št.: 5425204
Osnovni kapital: 2,147.700 SIT
Ustanovitelja: Čevnja Borut, Sežana,
Ivana Turšica 7, vstopil 12. 10. 1990, vložil
1,073.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rener Milan, Sežana, Tomšičeva ul. 4, vstopil 27. 10. 1991, vložil 1,073.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Račnik Irena, Koper, Vanganelska
45/a, imenovana 22. 12. 1994.

Rg-37922
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02761 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
BACCHUS, d.o.o., Marketing, svetovanje in inženiring, Izola, Ljubljanska 28/3,
sedež: Ljubljanska 28/3, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/04393/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5794935
Osnovni kapital: 2,086.000 SIT
Ustanovitelj: Sinožič Danilo, Izola, Ljubljanska 28, vstopil 23. 6. 1993, vložil
2,086.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37926
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02782 z
dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa APNEA,
šport, turizem in design, d.o.o., Sežana,
sedež: Partizanska cesta 33, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/01554/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo podatkov pri družbeniku ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Rg-37928
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02790 z
dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpisa
BUNGALOVI LUCIJA, turistično podjetje, d.d., Portorož, sedež: Obala 77, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
naziva zastopnikov in zastopnikov ter uskladitev statuta družbe z določili zakona o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5644682
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Jeretič Marjan, razrešen 2. 6. 1994; Oblak Vladimir, Celovec (Klagenfurt), Kohldorferstrasse 57, imenovan 2. 6. 1994 za predsednika
uprave, ki zastopa družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu in za račun družbe brez omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin, osnovnih sredstev, najemanju in dajanju kreditov, ki jih lahko sklene le na podalgi soglasnega (100%) sklepa
skupščine; Oblak Andrej, Celovec (Klagenfurt), Kohldorferstrasse 57, imenovan 2. 6.
1994 za podpredsednika uprave, ki zastopa
družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb o
nakupu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin,
osnovnih sredstev, najemanju in dajanju kreditov, ki jih lahko sklene le na podlagi soglasnega (100%) sklepa skupščine; član uprave
Šuc Radovan, Portorož, Obala 105, imenovan 2. 6. 1994, zastopa družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji ali
zamenjavi nepremičnin, osnovnih sredstev,
najemanju in dajanju kreditov, ki jih lahko
sklene le na podlagi solgasnega sklepa
skupščine.
Skupščinski sklep: sprememba statuta
(čistopis) z dne 2. 6. 1994.
Rg-37930
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02805 z
dne 11. 4. 1996 pri subjektu vpisa
MARKUŠ KORMAN, trgovina, finančne
in komercialne storitve, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04430/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in
deležev, spremembo zastopnika ter uskladitev aktov s temile podatki:
Matična št.: 5814758
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Manzardo Giorgio, izstopil 19. 12. 1994; Florit Paolo, Udine, Italija,
Via Zuglio 29, vstopil 14. 1. 1993, vložil
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bernardi Martino, Cividale del Friuli, Italija, Via IV. nov. 36-B-3, vstopil 14. 1. 1993,
vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37936
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00182 z
dne 22. 4. 1996 pod št. vložka 1/05106/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5894034
Firma: ADVANCED MULTIMEDIA,
računalniške, audio-video storitve in trgovina, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ADVANCED MULTIMEDIA, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Cesta na Markovec 57
Osnovni kapital: 2,289.000 SIT
Ustanovitelja: Baškovič Mellors, Koper,
Cesta na Markovec 57, in Vodušek Andrej,
Koper, Cesta na Markovec 63, vstopila 7. 2.
1995, vložila po 1,144.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Baškovič Mellors, Koper, Cesta na
Markovec 57, imenovan 7. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi 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; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

Št. 36 – 19. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2781

aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

ditev dejavnosti, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5381185
Firma: HIGO, Posredništvo, trgovina
in poslovne storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: HIGO, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Vanganel 39/B
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanoviteljica: Pišlar Ivan, Pahor Branko in Pišlar Branko, izstopili 20. 12. 1994;
Gorup Hilda, Koper, Vanganel 39/B, vstopila 20. 12. 1994, vložila 1,522.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pišlar Ivan, razrešen 20. 12. 1994 kot direktor;
direktorica Gorup Hilda, Koper, Vanganel
39/B, imenovana 20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-37937
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00291 z
dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpisa I-P-B,
Podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Koper, sedež: Kopališko
nabrežje 1, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01164/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbenikov, povečanje osnovnega kapitala, uskla-

Rg-37940
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00833 z
dne 2. 4. 1996 pod št. vložka 1/05089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5919380
Firma: ADAM RECORDS, založniška
dejavnost, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ADAM RECORDS,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Matošević Irena, Matošević Dario in Matošević Bojan, vsi iz Pulja,
Anke Butorac 12, vstopili 19. 9. 1995, vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Matošević Irena, Pulj, Anke Butorac
12, imenovana 19. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Matošević Dario,
Pulj, Anke Butorac 12, imenovan 19. 9.
1995.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig, 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videzapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
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ji; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71402 Dejavnost videotek;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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 kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih 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 prometu 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; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-

Rg-37941
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00863 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PROART, projektiranje, inženiring in
svetovanje, družba z omejeno odgovornostjo, Koper, sedež: Glagoljaška ul. št.
8/I, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža ter
uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5515106
Firma: PROART, projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROART, d.o.o.
Sedež: Ankaran, Frenkova ul. št. 7/II.
nad.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-37942
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00866 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa STAR
2000, trgovinsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Ivana Regenta 16, 6310 Izola, pod vložno št.
1/01404/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5396441
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3310
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ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti 52.31 – dejavnost lekarn,
opravlja družba dejavnost: samo trgovina
na drobno s pomožnimi sredstvi. Pri
dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice,
zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

per, z.o.o., Koper, Ulica 15. maja 17, vložil
1,114.000 SIT; Kras, p.o., Sežana, Sežana,
Mirka Pirca 4, vložil 2,229.000 SIT, vsi
vstopili 24. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bernetič Verica, Sežana, Plešivica 7, razrešena
12. 9. 1995 kot v.d. direktorja in imenovana
za začasno direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ravbar Milivoj,
Tavčar Zdenka in Ferfila Vladimir, vstopili
24. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00418/00729-1995/ASA z
dne 13. 12. 1995, vpisana pod opr. št.
1035/95 z dne 18. 4. 1996.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-37944
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00923 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa ROST
TRADE, Trgovina in marketing, d.o.o.,
Koper, sedež: Vanganelska 20, Koper, pod
vložno št. 1/04252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenice, povečanje vložka družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, izbris zastopnice ter spremembo omejitev zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5752779
Ustanovitelja: Rožman Alojz, Koper,
Klaričeva 12, vstopil 4. 6. 1993, vložil
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žvab Štrekelj Vlasta, izstopila 26. 10. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žvab
Štrkelj Vlasta, razrešena 26. 10. 1995 kot
predsednica skupščine; Rožman Alojz, Koper, Klaričeva 12, razrešen 26. 10. 1995 kot
direktor in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7412 Računovodske, knji-

Rg-37946
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01035 z
dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpisa IRAS,
Informacijske in računalniške storitve,
Sežana, d.o.o., sedež: Partizanska c. 71,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/01180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in deležev,
uskladitev dejavnosti, spremembo tipa in
imena zastopnika, članov začasnega nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5298652
Osnovni kapital: 55,780.000 SIT
Ustanovitelji: Kmetijska zadruga Agraria, Koper, p.o.; Agroservis Koper, p.o.; Jadran export-import, n.sol.o., Sežana; TOP
Portorož, TOZD Gostinstvo Sežana, o.sol.o.;
Lipica, konjerejsko turistični center, p.o.,
Lipica 5; Preskrba Sežana, p.o., Sežana; Soča Koper, p.o., Koper; SGP Kraški zidar
Sežana – TOZD Marmor Sežana, n.sub.o.;
SGP Kraški zidar Sežana – TOZD Projektiva-inženiring Sežana, n.sub.o.; SGP Kraški
zidar Sežana – TOZD Gradbena operativa,
n.sub.o., Sežana; SGP Kraški zidar Sežana
– TOZD Mehanizacija, n.sub.o. Sežana;
SGP Kraški zidar Sežana – TOZD Proizvodna obrt, n.sub.o., Sežana; Kmetijska zadruga Vinakras, p.o., Sežana; Vinakoper Koper, v likvidaciji, vsi izstopili 24. 8. 1995;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 2,182.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 2,182.000 SIT; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 11,343.000 SIT;
Trobec Milivoj, Sežana, Nika Šturma 2, vložil 481.000 SIT; Skrt Vida, Dutovlje, Tomaj
16, vložila 487.000 SIT; Česnik Marjan, Sežana, Ivana Turšiča 2, vložil 427.000 SIT;
Ivančič Vladimir, Sežana, Nika Šturma 2,
vložil 410.000 SIT; Rebec Miloš, Sežana, 1.
Tankovske brigade 8, vložil 417.000 SIT;
Rebec Branko, Štanjel, Krtinovica 6, vložil
414.000 SIT; Bernetič Verica, Sežana, Plešivica 7, vložila 487.000 SIT; Senčar Leopold, Sežana, Dane 101, vložil 532.000 SIT;
Pleško Katarina, Ljubljana, Gerbičeva ul.
20, vložila 368.000 SIT; Rakar Trošt Dolores, Sežana, 1. Tankovske brigade 6, vložila 416.000 SIT; Novak Egon, Sežana, Mirna pot 12, vložil 433.000 SIT; Uršič Ana,
Sežana, Štorje 70, vložila 431.000 SIT; Berce Adrijana, Sežana, Povir 7, vložila
479.000 SIT; Rebec Jan, Sežana, 1. Tankovske brigade 7, vložil 100.000 SIT; Buda
Hedvika, Komen, Gorjansko 57, vložila
113.000 SIT; Ostrouška Dušan, Sežana, Kosovelova 12, vložil 114.000 SIT; Preskrba,
p.o., Sežana, Sežana, Partizanska 71, vložila 7,530.000 SIT; Vinakoper, d.o.o., Koper,
Koper, Šmarska 1, vložil 3,700.000 SIT;
Jadran, Export Import, d.d., Sežana, Sežana, Partizanska 69, vložil 6,063.000 SIT;
SGP Kraški zidar, p.o., Sežana, Sežana, Cesta na Lenivec 4, vložil 7,043.000 SIT; KZ
Vinakras, z.o.o., Sežana, Sežana, Sejmiška
1a, vložil 6,285.000 SIT; KZ Agraria Ko-

Rg-37947
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00020 z
dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa Turistično
podjetje MARINA Portorož, d.o.o., Impresa turistica MARINA Portorose, s.r.l.,
sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/03190/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov, člane začasnega nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5680832
Firma: MARINA Portorož, turistično
podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MARINA Portorož,
d.d.
Osnovni kapital: 627,864.000 SIT
Ustanovitelji: Casino, p.o., Portorož, izstopil 13. 10. 1995; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
38,608.000 SIT; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vložil 77,218.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Dunajska 22, vložil 38,610.000
SIT; Udeleženci interne razdelitve delnic
“B” razreda – 6320 po priloženem spisku, ki
je sestavni del predloga, vložili skupaj
125,572.000 SIT; Udeleženci notranjega odkupa delnic “C” razreda – 6320 – po priloženem spisku, ki je sestavni del predloga, vložili skupaj 251,148.000 SIT; Udeleženci javne prodaje delnic “G” razreda – 6320 – po
priloženem spisku, ki je sestavni del predloga, vložili skupaj 96,708.000 SIT; vsi vstopili 13. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lojo
Enes, Portorož, Belokriška cesta 22, razrešen 13. 10. 1995 kot direktor in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa in predstavlja delniško družbo nasproti tretjim neomejeno.
Člani nadzornega sveta: Dobravc Ernest,
Jakomin Livij, Praprotnik Milan, Prelec Vladimir, Terčon Herman in Velkaverh Gregor, vstopili 13. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 3511 Gradnja in popravilo ladij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-

vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje holding družb; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,

aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00513/00759-1996/MV z
dne 12. 1. 1996, vpisano dne 3. 4. 1996 pod
opr. št. Srg 20/96.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.
Rg-37950
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00080 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa Trgovsko podjetje SOČA, d.d., Koper, sedež:
Pristaniška 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00632/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti, člane začasnega nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5024714
Osnovni kapital: 431,455.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
174,096.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 41,571.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 41,471.000 SIT; Fizične osebe 361
po priloženem seznamu delničarjev z vrednostjo delnic razreda B iz interne razdelitve
(seznam št. 1), vložili skupaj 81,575.000
SIT; Fizične osebe 150 po priloženem seznamu delničarjev z vrednostjo delnic razreda C iz notranjega odkupa (seznam št. 2),
vložili skupaj 76,894.000 SIT; Fizične osebe 162 po priloženem seznamu delničarjev
z vrednostjo delnic razreda G (seznam št.
3), vložili skupaj 15,748.000 SIT; vstopili
5. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Vatovec Milan,
Vehovec Viktorija, Prinčič Sergej, Gorup
Zlata in Mihelj Rado, vstopili 5. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2852
Splošna mehanična dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-

tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74831
Prevajanje;
74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila, 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00492/00749-1996/IJS,
vpisano pod opr. št. Srg 80/96 dne 29. 4.
1996.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila,
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-37954
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00168 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa TETIS,
Komercialno finančni inženiring, d.o.o.,
Izola, sedež: Oktobrske revolucije 49,
6310 Izola, pod vložno št. 1/03158/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5624614
Firma: TETIS, Komercialno finančni
inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TETIS, d.o.o.
Sedež: Koper, Ferrarska 8
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-37956
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00215 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa MC
MILLAN, Glasbena agencija, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, pod vložno št. 1/01863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5469201
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

Rg-37958
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00248 z dne
24. 4. 1996 pri subjektu vpisa ADRIATIC,
Zavarovalna družba, d.d., KOPER ADRIATIC, Assicurazioni, S.p.A., CAPODISTRIA, sedež: Ljubljanska c. 3 a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine z dne 2. 4. 1996, zmanjšanje
osnovnega kapitala, vpis sklepa o povečanju
osnovnega kapitala in spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5063361
Osnovni kapital: 22,239.000 SIT
Skupčinski sklep: vpiše se sklep skupščine z dne 2. 4. 1996, o poenostavljenem
zmanjšanju
osnovnega
kapitala
za
867,321.000 SIT; vpiše se sklep skupščine z
dne 2. 4. 1996, da se osnovni kapital z vložki poveča za 870,000.000 SIT; sprememba
statuta z dne 2. 4. 1996.
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Rg-33714
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02334 z
dne 16. 2. 1996 pri subjektu vpisa LIZ –
NGG, projektivni biro za nizke gradnje
in inženirsko geodezijo, d.o.o., Izola, sedež: Pittonijeva 9, Izola, pod vložno št.
1/02519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev aktov s temile podatki:
Matična št.: 5530741
Firma: NGG projektivni biro, d.o.o.
Skrajšana firma: NGG, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,111.000 SIT
Ustanovitelj: Fonda Anton, Koper, Bidovčeva 12a, vstopil 18. 11. 1991, vložil
5,111.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-33740
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03073 z
dne 12. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ČELHAR, prevozništvo in trgovina, uvoz,
izvoz, d.o.o., Neverke 2d, Košana, sedež:
Neverke 2d, Košana, pod vložno št.
1/03230/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5653967
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čelhar Tomaž, Košana, Neverke 2d, vstopil 28. 3. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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 Po-

Rg-33749
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00743 z
dne 12. 2. 1996 pod št. vložka 1/05059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5907799
Firma: FEICHTER & Co, Turizem in
trgovina, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: FEICHTER & Co,
d.n.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Portorož, Obala 77
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Feichter Reinhard, in
Feichter Gunter, oba iz Moosburga, Avstrija, Karawankenblick Weg 2, vstopila 7. 7.
1995, vložila po 2.500 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Feichter Gunter in Feichter Reinhard, oba iz
Moosburga, Avstrija, Karawankenblick
Weg 2, imenovana 7. 7. 1995 za direktorja –
poslovodji, ki zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521

Rg-33842
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00755 z
dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
AVTOSHOP, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Podgraje 16, Ilirska Bistrica, sedež: Podgraje 16, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/02952/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5588600
Dejavnost se dopolni z naslednjim: menjalniška dejavnost.
Dejavnost je odslej: trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo; trgovina z mešanim blagom na drobno; trgovina z mešanim blagom na debelo; prevoz blaga v cestnem prometu; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; popravilo predmetov iz gume, vulkanizacija, menjalniška
dejavnost.
Rg-33847
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01752 z
dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
AVTOSHOP, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Podgraje 16, Ilirska Bistrica, sedež: Podgraje 16, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/02952/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5588600
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ujčič Miroslav, Ilirska Bistrica, Podgraje 16, vložil 1,350.000 SIT;
Iskra Denis, Ilirska Bistrica, Zabiče 76, vložil 150.000 SIT, vstopila 28. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-33848
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01945 z
dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
BAROLIN, trgovina, finančne in komercialne storitve, d.o.o., Škofije, sedež: Sp.
Škofije 207, Škofije, pod vložno št.
1/03539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala,
vstop družbenika, spremembo dejavnosti,
spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5679087
Firma: KALAK, trgovina, finančne in
komercialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KALAK, d.o.o.
Sedež: Škofije, Spodnje Škofije 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Palčič Miro, Škofije, Spodnje Škofije 211, vstopil 30. 6. 1994, vložil
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Barolin Aleksander, razrešen 30. 6. 1994 kot
direktor; direktor Palčič Miro, Škofije,
Spodnje Škofije 211, imenovan 30. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnosti se razširijo s: trgovina na debelo v tranzitu; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; turistično posredovanje;
gostinske storitve strežbe in namestitve;
kmetijska proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, živinoreja.
Dejavnosti so odslej: trgovina na debelo
in drobno s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi; zastopanje, posredovanje,
akvizicija, komisijski in drugi komercialni
posli v prometu blaga in storitev; finančne
storitve, razen bančnih poslov; storitve reklame in ekonomske propagande; leasing
posli z neprehrambenimi proizvodi; storitve
menjalnice; storitve fotokopiranja in razmnoževanja; trgovina na debelo v tranzitu;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu; turistično posredovanje; gostinske storitve strežbe in namestitve; kmetijska proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, živinoreja.

na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje.

d.o.o., Slovensko Gračišče, sedež: Gračišče 1, Slovensko Gračišče, pod vložno št.
1/02862/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5596726
Osnovni kapital: 1,806.000 SIT
Ustanovitelji: Ražman Marcel, Ražman
Vladimir, Ražman Valter in Ražman Mirjan, vsi iz Slovenskega Gračišča, Gračišče
1, vstopili 12. 2. 1992, vložili po 451.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

Rg-33874
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00828 z
dne 6. 2. 1996 pod št. vložka 1/05053/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5914582
Firma: PRISTANIŠKI DOK, prekladanje, skladiščenje, popravila, d.o.o.
Skrajšana firma: PRISTANIŠKI DOK,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarje, Šmarje 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Đogo Uroš, Čikovići, Rijeka, Čikovići 117, vstopil 19. 9. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Đogo Uroš, Čikovići, Rijeka, Čikovići
117, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Morgan Darko, Šmarje, Šmarje 83, oba
imenovana 19. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-

Rg-36109
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01631 z
dne 20. 3. 1996 pri subjektu vpisa MAVIA,
proizvodnja lesnih izdelkov, trgovina in
storitve, d.o.o., Postojna, sedež: IX. korpusa 11, Postojna, pod vložno št.
1/03081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev, zastopnikov, uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5643783
Firma: MAVIA, MAVER M.P., proizvodnja lesnih izdelkov, trgovina in storitve, d.n.o., Postojna
Skrajšana firma: MAVIA, MAVERM.P.,
d.n.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Maver Marica, izstopila
31. 5. 1994; Maver Matjaž in Maver Petra,
oba iz Postojne, IX. korpusa 11, vstopila 31.
5. 1994, vložila po 8.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Maver Matjaž, Postojna, IX. korpusa 11,
imenovan 31. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; Maver Petra, Postojna, IX. korpusa 11, imenovana 31. 5. 1994, za pomočnico direktorja, zastopa družbo brez omejitev;
Maver Marica, razrešena 31. 5. 1994 kot
direktorica.
Rg-36119
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02969 z
dne 19. 3. 1996 pri subjektu vpisa
QUATRO, gostinstvo, turizem, trgovina,
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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
Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov

brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5520134
Osnovni kapital: 2,910.420 SIT
Ustanovitelja: Sancin Boris, Izola, Morova 1, vstopil 1. 7. 1991, vložil 2,900.420
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grzetič Jože, Koper, Semedela 50b, vstopil 7. 12.
1991, vložil 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-36152
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01580 z
dne 1. 3. 1996 pri subjektu vpisa DRM,
izdelovanje in popravilo elektronskih naprav in transformatorjev, Sežana, d.o.o.,
sedež: Orleška 16, Sežana, pod vložno št.
1/01199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5372534
Osnovni kapital: 6,917.000 SIT
Ustanovitelja: Derman Robert in Derman
Marčel, oba iz Sežane, Orleška 16, vstopila
6. 3. 1990, vložila po 3,458.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-36185
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02487 z
dne 25. 3. 1996 pri subjektu vpisa BORIS
DENT, Trgovinsko podjetje s pomožnimi
zdravilnimi sredstvi, d.o.o., Sežana, sedež: Nika Šturma 12a, Sežana, pod vložno
št. 1/01640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:
Matična št.: 5433134
Osnovni kapital: 5,185.000 SIT
Ustanovitelj: Napret Boris, Sežana, Nika
Šturma 6, vstopil 27. 11. 1990, vložil
5,185.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36197
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02757 z
dne 1. 3. 1996 pri subjektu vpisa DRAGA,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Semedela 50b, Koper, pod vložno št.
1/02346/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in

Rg-36198
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02766 z
dne 1. 3. 1996 pri subjektu vpisa JADRAN
FISH, Ribiško podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Skladiščna 10, Izola, pod vložno št.
1/01106/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5533198
Osnovni kapital: 1,995.500 SIT
Ustanovitelji: Fičur Albin, Fičur Massimo, Fičur Nevja in Fičur Kristina, vsi iz
Izole, Bogomira Magajne 8, vstopili 15. 3.
1991, vložili po 498.875 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-36201
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02793 z
dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpisa GELING,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Gortanov trg 13, Koper, pod
vložno št. 1/02450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5613906
Osnovni kapital: 1,766.453,80 SIT
Ustanoviteljica: Sabadin Evgenija, Ankaran, Frenkova 1, vstopila 30. 8. 1991, vložila 1,766.453,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-36228
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00886 z
dne 28. 3. 1996 pod št. vložka 1/05085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5921953
Firma: MIKOP MISLEJ, obdelava kovinskih izdelkov, d.n.o., Postojna
Skrajšana firma: MIKOP MISLEJ,
d.n.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Postojna, Rožna ul. št. 29
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Mislej Iztok in Mislej Andrej, oba iz Postojne, Rožna 29, vstopila 26.
9. 1995, vložila po 25.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mislej Iztok, Postojna, Rožna 29,
imenovan 26. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
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stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,

tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi
stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.

Firma: OLICOM, Trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: OLICOM, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Stjenkova 3
Osnovni kapital: 2,802.000 SIT
Ustanovitelja: Olič Nado, Koper, Stjenkova 3, vložil 2,335.000 SIT; Olič Milenko,
Koper, Kidričeva ul. 43, vložil 467.000 SIT,
vstopila 20. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Olič Nado, Koper, Stjenkova 3, in Olič
Milenko, Koper, Kidričeva ul. 43, imenovana 20. 10. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1586 Predelava čaja in kave;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9261 Obratovanje

Rg-36229
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00924 z
dne 6. 3. 1996 pod št. vložka 1/05072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5919282
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športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo.
Pri dejavnosti 92.711 – Prirejanje klasičnih iger na srečo, opravlja družba dejavnost: samo storitve igralnih avtomatov.

Ustanovitelji: Penko Igor, Ilirska Bistrica, Snežniška 3, vložil 981.442 SIT; Čibej
Marjan, Ilirska Bistrica, Stritarjeva 31, vložil 327.173 SIT, oba vstopila 15. 1. 1991,
ogovornost: ne odgovarjata; Muha Jadran,
izstopil 26. 1. 1994; Šajn Franko, Ilirska
Bistrica, Mereče 12, vstopil 15. 1. 1991,
vložil 654.346 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mikuletič Janko, izstopil 26. 1. 1994;
Vičič Branko, Prem, Dolnja Bitnja 2, in Perišič Joso, Rijeka, Hrvatska, Rudolfa Tomšića 32, vstopila 26. 1. 1994, vložila po
654.346 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se dopolni z naslednjim: ladjedelništvo, pomorsko ladjedelništvo, rečno
ladjedelništvo; projektiranje plovnih objektov, ekološke opreme in transportne opreme; inženiring, organizacija in posredovanje v izgradnji plovnih objektov; organizacija in posredovanje v izgradnji ekološke
opreme; trgovina na veliko in malo z ladijskimi motorji, opremo, rezervnimi deli,
orodje in pribor, oprema za luke navtičnega
turizma (marine); uvoz in izvoz ladijskih
motorjev, opreme, rezervnih delov, orodja
in pribora, opreme za luke navtičnega turizma, ladij in čolnov.
Dejavnost je odslej: proizvodnja kovinskega reprodukcijskega materiala; proizvodnja kovinske embalaže; proizvodnja
kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij;
proizvodnja blaga za široko porabo in drugih kovinskih izdelkov; proizvodnja drugih strojev in naprav; proizvodnja kmetijskih strojev; proizvodnja opreme v poklicne in znanstvene namene, merilnih in kontrolnih inštrumentov in naprav za
avtomatsko upravljanje; proizvodnja električnih strojev in naprav; proizvodnja merilne in regulacijske opreme, sredstev za
upravljanje in avtomatizacijo v industriji
in prometu; proizvodnja neomenjenih elektronskih aparatov in naprav; proizvodnja
termičnih aparatov; proizvodnja hladilnih
aparatov in naprav; proizvodnja in obdelava kamna; proizvodnja gramoza in peska;
proizvodnja predizdelanih gradbenih elementov; proizvodnja lesenega pohištva;
proizvodnja lesene embalaže; proizvodnja
lesenih stavbnih elementov; proizvodnja
galanterije iz lesa in plute; proizvodnja
neomenjenih tekstilnih izdelkov; visoka
gradnja; gradnja prometnih objektov, napeljava in popravila gradbenih inštalacij;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo; obutev, usnje, guma, plastika; kovinsko
in elektrotehnično blago; kurivo in gradbeni material; keramika, steklo in porcelan;
barve, laki, kemikalije; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo; gradbeni, sanitarni, inštalacijski material; kemični izdelki, barve, laki; urejanje stavbnega zemljišča; projektiranje gradbenih objektov;
drugo projektiranje; investicijski inženiring
(organiziranje izdelave tehnološke, tehnične, investicijske dokumentacije, vključno
z izvajalskim inženiringom); raziskovalno
– razvojne storitve v gospodarskih dejavnostih; ekonomske, organizacijske in ostale (montažne, inštalacijske, plastičarske)
storitve; organiziranje kooperacijske proizvodnje s področja strojegradnje, gradbeništva, tekstila in kemije; ladjedelništvo,
pomorsko ladjedelništvo, rečno ladjedel-

ništvo; projektiranje plovnih objektov, ekološke opreme in transportne opreme; inženiring, organizacija in posredovanje v izgradnji plovnih objektov, organizacija in
posredovanje v izgradnji ekološke opreme; trgovina veliko in malo z ladijskimi
motorji, opremo, rezervnimi deli, orodje in
pribor, oprema za luke navtičnega turizma
(marine); uvoz in izvoz ladijskih motorjev,
opreme, rezervnih delov, orodja in pribora,
opreme za luke navtičnega turizma, ladij
in čolnov.

Rg-36236
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00027 z
dne 4. 3. 1996 pod št. vložka 1/05071/00
vpisalo v sodni register tega sodiša ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5933641
Firma: CAMBIASO & RISSO, Pomorska agencija, d.o.o., Koper, CAMBIASO
& RISSO, Agenzia marittima, s.r.l., Capodistria
Skrajšana firma: CAMBIASO & RISSO,
d.o.o., Koper, CAMBIASO & RISSO, s.r.l.,
Capodistria
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Krpanova ulica 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanšek Maksimiljan,
Portorož, Vinjole 39, Lucija, vstopil 11. 1.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poljanšek Maksimiljan, Portorož, Vinjole 39, Lucija, imenovan 11. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kamikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.
Rg-37699
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00187 z
dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa PREMA,
d.o.o., proizvodnja, storitve, trgovina,
Ilirska Bistrica, sedež: Vojkov drevored
14, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/01931/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenikov, dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:
Osnovni kapital: 3,271.653 SIT

Rg-37701
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00729 z
dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa
WOJCOMP – Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Izola, sedež: Ulica OF 2, Izola, pod vložno
št. 1/02297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:
Matična št.: 5515823
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vovk Vojko, Izola, Ulica
OF 2, vstopil 25. 3. 1991, vložil 1,500.000
SIT,odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37706
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02151 z
dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa MANDIĆ,
d.o.o., Trgovsko podjetje, Gorjansko 72,
Komen, sedež: Gorjansko 72, Komen, pod
vložno št. 1/01669/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo družbenika, zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5444128
Firma: EUROKRAS, trgovsko podjetje, d.o.o., Gorjansko
Skrajšana firma: EUROKRAS, d.o.o.,
Gorjansko
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanovitelja: Mandić Milojko, izstopil
26. 5. 1994; Mandić Božo in Mandić Dragan, oba iz Komna, Gorjansko 27, vstopila
15. 9. 1990, vložila po 818.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mandić Milojko, razrešen 26. 5. 1994 kot direktor; direktor Mandić Božo, Komen, Gorjansko 72, imenovan 26. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-37712
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02738 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
STAVBENIK – GOSTINSTVO, gostinsko
in turistično podjetje, d.o.o., Izola, sedež:
Cankarjev drevored 17, Izola, pod vložno
št. 1/02234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, prostovoljni izstop družbenikov ter uskladitev družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 54978842
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GIP Stavbenik, d.d., Koper, Koper, Ul. 15. maja 16, vstopil 21. 6.
1991, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pečan Alojz, Gorišek Franc,
Šviligoj Marijana in Birsa Sergej, izstopili
8. 12. 1994.

5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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 zelenjavo; 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 prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, dopolnitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5643058
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štok Dušan, Dutovlje, Dutovlje 69, vstopil 30. 1. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se dopolni z: 1) Trgovina na debelo in drobno; B) Neživilski proizvodi: les, lesni izdelki in polizdelki iz lesa.
Dejavnost družbe se odslej glasi: 1) trgovina na debelo in drobno; A) živila: žito
in mlevski proizvodi; povrtnina, sadje in
izdelki; meso, perutnina in izdelki; ribe in
izdelki; alkoholne in brezalkoholne pijače;
živila in gospodinjske potrebščine; zdravilna zelišča; živina, živa perutnina in divjačina; B) neživilski proizvodi: tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski
izdelki, izdelki iz konoplje in jute; obutev
in potrebščine; gumijasti izdelki, izdelki iz
kavčuka in plastičnih mas; usnje, sedlarski
in jermenarski izdelki in potrebščine; surove kože, volna in krzno, živalski odpadki in
dlake; kovinski in železarski izdelki; valjani in vlečeni izdelki iz črne in barvne metalurgije; elektrotehnični in elektronski aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli
in potrebščine; elektrotehnični stroji, naprave, oprema in elektrotehnični material ter
svetilna telesa; gradbeni, sanitarni, inštalacijski in ogrevalni material; pohištvo; keramika, steklo, porcelan ter plastični izdelki
za gospodinjstvo in druge potrebe; kemični
izdelki, barve, laki in potrebščine; knjige in
muzikalije (knjigarne); papir, šolski in pisarniški material, oprema in potrebščine;
medicinski in laboratorijski aparati, inštrumenti, oprema in potrebščine; drogerijsko
blago; tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine; fotografski in kinematografski
aparati, inštrumenti in aparati za potrebe
izobraževanja, znanstvenega raziskovanja in
za poklicno uporabo; galanterija, bižuterija,
bazarsko blago ter igrače; glasbila, potrebščine in muzikalije; parfumerijsko in
kozmetično blago; ure in izdelki iz plemenitih kovin ter dragih kamnov; izdelki za
lov, ribolov, šport in kampiranje; kmetijski
stroji in orodje, umetna gnojila, semena, sadilni material in sredstva za zaščito rastlin
in živali; filatelija in potrebščine; izdelki
domače obrti in umetne obrti; cvetice, perje; razširjanje dnevnikov, periodičnih in občasnih časnikov, revij in drugih podobnih
tiskov; motorna vozila, deli, potrebščine; sekundarne surovine – odpadki; tehnična oprema in rezervni deli, orodje in potrebščine,
reprodukcijski material in potrošni material
za oskrbovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti; les, lesni izdelki in polizdelki iz lesa; 2) proizvodnja zgotovljenih tekstilnih izdelkov; 3) storitve na področju prometa: neomenjene storitve na področju prometa (notranja
špedicija, posredništvo, zastopanje, komisijski posli na področju prometa blaga, prometa in podobno); javna skladišča in tržnice
(upravljanje in uporaba objektov za uskladiščenje – silosi, javna skladišča, hladilnice, brezcarinske in proste cone), storitve
tržnice na debelo in drobno; 4) poslovne

Rg-37715
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02903 z
dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa PSIA,
psiho azil – psihološko svetovanje, d.o.o.,
Izola, Malija 95, sedež: Malija 95, Izola,
pod vložno št. 1/02667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, izstop družbenice
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5602351
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Černelič Helena, Izola, Malija 95, vstopila 27. 12. 1991, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tumpej Una, izstopila 24. 12. 1994.
Rg-37723
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03143 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa D 2, trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica,
Stritarjeva 21, sedež: Stritarjeva 21, Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/03551/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5680514
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Šajn Dejan, Ilirska Bistrica, Stritarjeva 21, vstopil 30. 9. 1992, vložil
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Jurač Danica, izstopila 27. 12. 1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Novak Jurač Danici z dnem 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

Rg-37729
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03404 z
dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa DIGMA,
Notranja in zunanja trgovina, zastopanje, posredovanje, svetovanje in proizvodnja, d.o.o., Dutovlje 69, Dutovlje, sedež: Dutovlje 69, Dutovlje, pod vložno št.
1/03192/00 vpisalo v sodni register tega so-
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storitve: storitve kontrole kakovosti in količine blaga v prometu; 5) svetovanje pri komercialnih poslih; 6) zastopanje in posredovanje v okviru prometa blaga in storitev.

nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-37739
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00207 z
dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PROMOCIJA, Podjetje za telefonsko oglaševanje in trgovino, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30, Koper, pod
vložno št. 1/04659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5831334
Ustanovitelj: D’Andreis Angelo, izstopil
15. 2. 1995; Walter Palermo, Humin (Gemona del Friuli), Via della Roggia št. 45/2,
vstopil 15. 2. 1995, vložil 1,546.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Marušič Valter, razrešen 15. 2. 1995 kot direktor; direktor Karas Branko, Koper, Ul. II.
prekomorske brigade 18a, imenovan 15. 2.
1995, zastopa družbo z omejitvijo, da sme
sklepati samostojno posle do višine vrednosti 10.000 DEM, nad to vrednostjo pa le s
soglasjem in ob sopodpisu pomočnika direktorja, svetovalca direktorja ali družbenika družbe. Direktor ne sme kupovati, prodajati, menjati ali odsvojiti nepremičnin,
prevzemati meničnih obvez in hipotekarnih
kreditov, prevzemati poroštev, sodelovati z
drugimi družbami, ki so ustanovljene ali se
ustanavljajo, kot vlagatelj ali opravljati kakršnihkoli bančnih poslov brez predhodnega soglasja skupščine družbe v obliki pisnega sklepa.
Rg-37740
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00270 z
dne 2. 4. 1996 pod št. vložka 1/05088/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5889693
Firma: M S M HOTELI, hotelirstvo in
gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: M S M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Portorož, Med vrtovi 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Juriševič Miranda in Juriševič Sergij, oba iz Portoroža, Vilfanova ul.
10, vstopila 6. 3. 1995, vložila 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Juriševič Miranda, Portorož, Vilfanova ul. 10, imenovana 6. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Juriševič
Sergij, Portorož, Vilfanova ul. 10, imenovan 6. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge

Rg-37741
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00279 z
dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TUTTOCASA, Trgovina in storitve,
d.o.o., Izola, sedež: Kajuhova 9, Izola, pod
vložno št.1/03676/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
družbenikov in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5696020
Sedež: Izola, Zelena ulica št. 8
Ustanovitelji: Sfiligoj Viljem, izstopil 1.
12. 1994; Fasolo Orfeo, Padova, Italia, Via
Ferrazzi 3, vstopil 14. 10. 1992, vložil
812.661,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tiveron Cesare, izstopil 30. 12. 1994;
Pala Giuseppe, Albignasego, Italia, Via
Trento 19a, vložil 270.941,35 SIT; Tognon
Angelo, Albignasego, Italia, Via Don Milani 69, vložil 270.941,35 SIT; Zannin Paolo,
Albignasego, Italia, Via Don A. Schiavon 8,
vložil 270.778,80 SIT, vsi vstopili 31. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fasolo Orfeo, razrešen 31. 12. 1994 kot direktor
in imenovan za prokurista; direktor Stankovič Rajko, Izola, Dvoriščna 14, imenovan
31. 12. 1994, zastopa in predstavlja družbo
in sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb, katerih
vrednost presega vrednost osnovnega kapitala, ki jih lahko sklene le na podlagi predhodnega sklepa skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

Rg-37743
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00292 z
dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
NOVOGRADNJA, Gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Pot pomorščakov 13b, Portorož, pod vložno št.
1/04376/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5802067
Firma: NOVOGRADNJA, Gradbeništvo in trgovina, Šijerkić, Halilćević, Polić
in Mahovac, d.n.o. Portorož
Skrajšana firma: NOVOGRADNJA, Šijerkić, Halilćević, Polić in Mahovac,
d.n.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Šijerkić Hasan in Halilćević Alija, oba iz Zavidovićev, BiH, Vas
Lijevča; Polić Sead, Zavidovići, BiH, Bajvati, b. št.; Mahovac Avdo, Zavidovići, BiH, Sisanovići, vsi vstopili 15. 9. 1993, vložili po 25.852,50 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 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; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-37745
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00526 z
dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa RENOVA
EXPRESS, Čiščenje, izoliranje, vzdrževanje rezervoarjev in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Šmarska cesta 10, Koper, pod
vložno št. 1/03848/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5726646
Firma: RENOVA EXPRESS, Čiščenje,
izoliranje, vzdrževanje rezervoarjev in trgovina, d.o.o., Marezige
Skrajšana firma: RENOVA EXPRESS,
d.o.o., Marezige
Sedež: Marezige, Lopar 17
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
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kontejnerjev; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

S sklepom Srg 526/95 z dne 10. 4. 1996
se vpišejo omejitve pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice, zastavljalnice.

Skrajšana firma: IZVIR J & B, d.o.o.,
Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Postojna, Jeršice 3
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelja: Jurca Simon, Postojna,
Veliki otok 25a, vložil 820.000 SIT; Blažek
Sebastijan, Prestranek, Koče 69, vložil
745.000 SIT, vstopila 9. 1. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurca Simon, Postojna, Veliki otok
25a, imenovan 9. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

Rg-37749
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00894 z
dne 16. 4. 1996 pod št. vložka 1/05102/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5919495
Firma: VANES, proizvodnja in prodaja
spodnjega perila, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VANES, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kadič Andre in Kadič Suzana, oba iz Kopra, Ulica pri velikih vratih
7, vstopila 16. 10. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kadič Andre, Koper, Ulica pri velikih
vratih 7, imenovan 16. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; Kadič Suzana, Koper, Ulica pri velikih vratih 7, imenovana
16. 10. 1995 za predsednico skupščine, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 1771
Proizvodnja nogavic; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7482 Pakiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.
Rg-37755
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01050 z
dne 29. 4. 1996 pod št. vložka 1/05112/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5929997
Firma: IZVIR J & B, Podjetje za montažo in vzdrževanje vodovodnih in energetskih naprav in objektov, d.o.o., Postojna
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nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 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 prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6010 Železniški promet; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Garzarolli Marjetica, Portorož,
Cvetna pot 13, imenovana 22. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev do zneska pravnega posla 15.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, nad tem zneskom pa
samo s soglasjem enega od namestnikov direktorja; Kodek Matjaž, Kranj, Trg Prešernove brigade 2, imenovan 22. 2. 1996 za
namestnika direktorice, zastopa družbo brez
omejitev do zneska pravnega posla 15.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, nad
tem zneskom pa samo s soglasjem direktorja; Velkovrh Tomaž, Ljubljana, Hubadova
16, imenovan 22. 2. 1996 za namestnika
direktorice, zastopa družbo brez omejitev
do zneska pravnega posla 15.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, nad tem
zneskom pa samo s soglasjem direktorja.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodvodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
S sklepom Srg 123/96 z dne 23. 4. 1996
se vpišejo omejitve pri dejavnostih: 74.11:
samo dejavnost cenilcev in izvedencev;
74.12: izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-37762
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00127 z
dne 29. 4. 1996 pod št. vložka 1/05111/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5930464
Firma: TETRIS – FIKFAK & CO.,
Grafične storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TETRIS – FIKFAK &
CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Portorož, Seča 1a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Fikfak Miro in Fikfak Gracijano, oba iz Portoroža, Seča 1a, vstopila
14. 2. 1996, vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Fikfak Miro in Fikfak Gracijano, oba
iz Portoroža, Seča 1a, imenovana 14. 2.
1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37761
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00123 z
dne 23. 4. 1996 pod št. vložka 1/05107/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934583
Firma: MOVIDA, projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MOVIDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Rozmanova 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Garzarolli Marjetica, Portorož, Cvetna pot 13; Kodek Matjaž, Kranj,
Trg Prešernove brigade 2; Velkovrh Tomaž,
Ljubljana, Hubadova 16, vsi vstopili 22. 2.
1996, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-37765
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00194 z dne
19. 4. 1996 pri subjektu vpisa GIPO, Montaža in servis, d.o.o., Izola, sedež: Trinkova 10, Izola, pod vložno št. 1/03033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5692334
Firma: GIPO, montaža in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: GIPO, d.o.o.
Sedež: Koper, Pristaniška 45
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
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izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gosodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
S sklepom Srg 194/96 z dne 19. 4. 1996
se vpiše omejitev pri dejavnosti 74.12: izvzete revizijske dejavnosti.

12, Sežana, sedež: Cesta na Lenivec 12,
Sežana, pod vložno št. 1/03379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5658586
Osnovni kapital: 1,606.583 SIT
Ustanovitelj: Malnar Ivan, Sežana, Cesta na Lenivec 12, vstopil 24. 8. 1992, vložil
1,606.583 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37882
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01416 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa S.L.I.T.,
SLOVENSKA LESNA INDUSTRIJA IN
TRGOVINA, d.o.o., Koper, sedež: Kopališko nabrežje 1, Koper, pod vložno št.
1/04155/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5779901
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Allinger – Mattner Holzindustrie, Ges. M.B.H., St. Marei, St. Marei,
vstopil 19. 10. 1992, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37883
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01433 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa TVIM,
Finančni inženiring in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Ogrlica 7, Koper, pod vložno št. 1/01095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5366151
Osnovni kapital: 27,485.111 SIT
Ustanovitelj: Tica Vinko, Koper, Beblerjeva 5, vstopil 5. 2. 1990, vložil 27,485.111
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37874
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00762 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa FOTO
COLOR, d.o.o., fotografske storitve in trgovina, Koper, sedež: Carpacciov trg 4,
Koper, pod vložno št. 1/02810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
naslova družbenikov ter uskladitev osnovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5566169
Osnovni kapital: 3,493.000 SIT
Ustanovitelja: Milost Zdravko, vstopil
14. 2. 1992, in Milost Olgica, vstopila 10. 1.
1994, oba iz Kopra, Dolga reber 13, vložila
po 1,746.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37891
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02221 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SMREKAR, trgovina, transport in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Okrobrske revolucije 10b, Izola, pod vložno št. 1/03879/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5864925
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Smrekar Alojz, razrešen 5. 9. 1994 kot direktor;
direktor Ščulac Silvano, Dekani, Dekani
99, imenovan 5. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; Kačič Darij, Ankaran, Kocjančičeva 8, imenovan 5. 9. 1994 za namestnika direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-37880
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01277 z dne
1. 4. 1996 pri subjektu vpisa MALCOMM,
Trgovina na debelo in drobno, konsignacija in zastopništvo, d.o.o., Cesta na Lenivec

Rg-37896
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02308 z
dne 3. 4. 1996 pod št. vložka 1/05090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5869358
Firma: KESEROVIĆ & CO, Trgovina
in gostinstvo, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: KESEROVIĆ & CO,
d.n.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Koper, Kraljeva 10
Osnovni kapital: 16.039,20 SIT
Ustanovitelja: Keserović Rifet, Velika
Kladuša, Ć.P. Starog 121, vstopil 23. 6.
1994; Keserović Zernika, Velika Kladuša,
Glinska 8, vstopila 23. 9. 1994; vložila po
8.019,60 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Keserović Rifet, Velika Kladuša, Ć.P.
Starog 121, imenovan 23. 6. 1994, kot poslovodja zastopa in predstavlja družbo ter
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o odsvajanju nepremičnin, ki jih lahko sklene le
na podlagi sklepa skupščine; Keserović Zernika, Velika Kladuša, Glinska 8, imenovana
23. 9. 1994, kot poslovodkinja – namestnica
direktorja zastopa in predstavlja družbo ter
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o odsvajanju nepremičnin, ki jih lahko sklene le
na podlagi sklepa skupščine.
Dejavnosti družbe so: trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi (razen oborožitvenih sredstev in vojaške opreme) in mešanim blagom, vključno v tranzitu; trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi (razen oborožitvenih
sredstev in vojaške opreme); blagovnice in
druga trgovina z mešanim blagom; marketing – raziskava trga in druge storitve reklame in ekonomske propagande; zastopanje
domačih in tujih pravnih oseb v prometu
blaga in storitev; posredovanje v prometu
blaga in storitev; turistično agencijske storitve; menjava tujih valut; gostinske storitve
prehrane: restavracije s postrežbo; druge gostinske storitve: bari, bifeji, kavarne, točilnice, okrepčevalnice, krčme ipd.; storitve
zabavnih igralnih avtomatov, biljardov, pikadov ipd., iger brez možnosti denarnih dobitkov; urejanje parkov in zelenic; upravljanje parkirišč; prevoz blaga in oseb v notranjem in mednarodnem cestnem prometu;
konsignacijska prodaja tujega blaga; uvoz,
izvoz in reeksport blaga ter maloprodajni
promet z Italijo.

št. 6, imenovan 5. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektira-

Rg-37898
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02395 z
dne 2. 4. 1996 pod št. vložka 1/02410/01vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5518920002
Firma: STAL ELEKTRONIK, projektiranje, proizvodnja, marketing, d.o.o.,
Krajna vas, Podružnica STAL ELEKTRONIK, Tbilisijska 85, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 85
Utanovitelj: Stal elektronik, d.o.o., Krajna vas, Dutovlje, Krajna vas št. 6, vstopil 5.
10. 1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Strmljan Aleš, Dutovlje, Krajna vas

Rg-37900
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02416 z
dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa IZOCOMMERCE, trgovina, promet in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Oktobrske revolucije 10b, Izola, pod vložno št.
1/011656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov, naslova pri družbenikih, deležev, uskladitev
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5358779
Osnovni kapital: 2,848.000 SIT
Ustanovitelj: Jelić Tane, izstopil 4. 11.
1994; Jelić Goran, Izola, Zvonimira Miloša
8, vstopil 12. 2. 1990, vložil 2,848.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
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nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

sovo, Koriša Kosovo; Zyber Ademaj, Kosovo, Ulica Pečka 49, Prizren, vstopila 15.
10. 1992, vsi vložili po 492.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

belo z oblačili in obutvijo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37907
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02631 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa KELA,
gradbeništvo, trgovina, komercialni posli, d.o.o., Koper, sedež: Aškerčeva 8, Koper, pod vložno št. 1/04011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov, tipa zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5766770
Firma: KUZMANOVIĆ, gradbeništvo, trgovina, komercialni posli, k.d.
Skrajšana firma: KUZMANOVIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Izola, Aškerčeva 8
Ustanovitelja: Kuzmanović Slavenko,
Prnjavor, BiH, G. Vijačani 88, vložil
75.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; in en komanditist, oba
vstopila 2. 11. 1992; Dragojević Slavko,
izstopil 20. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kuzmanović Slavenko, G. Vijačani, G. Vijačani 88, razrešen 20. 12. 1994 kot direktor in
imenovan za komplementarja, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-37909
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02643 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa B&Z,
d.o.o., proizvodnja in trgovina Koper, sedež: Pristaniška 8, Koper, pod vložno št.
1/03968/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5740495
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Boris, Izola, Tomažičeva 22, vstopil 7. 8. 1992, vložil
1,625.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37918
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02725 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa ALBES,
trgovsko podjetje za prodajo živilskih izdelkov, d.o.o., Izola, sedež: Cankarjev
drevored 50, Izola, pod vložno št.
1/03394/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5661013
Osnovni kapital: 1,970.000 SIT
Ustanovitelji: Ademaj Imer, Izola, Korte 83; Kukaj Imer, Izola, Prečna ulica 8,
vstopila 27. 7. 1992; Kukaj Rahman, Ko-

Rg-37921
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02758 z
dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa
FAMILY SHOP, Trgovina, turizem in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Čevljarska
23, Koper, pod vložno št. 1/01856/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo zastopnikov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5654777
Osnovni kapital: 8,853.000 SIT
Ustanovitelja: Cavallaro Alfredo, vložil
6,197.100 SIT, Sacca Giuseppa, vložila
2,655.900 SIT, oba iz Bressa, Milano, Via
Domizoni 51, vstopila 16. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sacca Giuseppa, razrešena 20. 12. 1994 kot
namestnica direktorja; Cavallaro Alfredo,
Bresso, Milano, Via Domizoni 51, razrešen 20. 12. 1994 kot direktor in imenovan
za prokurista; direktor Kajtez Milenko, Koper, Ulica Agrarne reforme 18, imenovan
20. 12. 1994, zastopa in predstavlja družbo
ter sklepa vse pogodbe na podlagi predhodnega sklepa skupščine.
Rg-37923
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02764 z
dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa
FEMAGRAF, Proizvodnja, zastopanje,
trgovina, zunanja trgovina, marketing,
d.o.o., Koper, sedež: Repičeva 4, Koper,
pod vložno št. 1/02713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5625149
Firma: FEMAGRAF, tiskarstvo, posredništvo, trgovina, ekonomska propaganda, d.o.o.
Skrajšana firma: FEMAGRAF, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Železinger Srečko in Železinger Majda, oba iz Kopra, Vojkovo nabrežje 27, vstopila 20. 9. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-

Rg-37924
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02770 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa M.A.R.S.,
inženiring in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Krožna cesta 38, Koper, pod vložno
št. 1/01978/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:
Matična št.: 5483093
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štok Albert, Štok Mileva, Štok Sebastjan in Štok Robert, vsi iz
Kopra, Krožna cesta 38, vstopili 31. 10.
1990, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-37925
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02776 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa SEN,
d.o.o., trgovina in storitve, Koper, sedež:
Cesta na Markovec 41, Koper, pod vložno št. 1/03177/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5642175
Skrajšana firma: SEN, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Crnica Blažo, Koper, Cesta na Markovec 41, vstopil 26. 8. 1993,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37927
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02785 z
dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa FUTUR,
trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Obala
7a, Portorož, pod vložno št. 1/02617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5549949
Osnovni kapital: 2,525.000 SIT
Ustanoviteljici: Čimbur Marica, Piran,
Gallusova 7; Pasarit Magda, Portorož, Se-
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ča 194a, vstopili 4. 12. 1991, vložili po
1,262.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

ka direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60211 Mest-

ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje
stavb;
85141
Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85315 Druge oblike institucionalnega varstva; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov;
93023
Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-37934
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03463 z
dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa S.L.I.T.
SLOVENSKA LESNA INDUSTRIJA IN
TRGOVINA, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38, Koper, pod vložno št.
1/04155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5779901
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Živic Ciril, Ljubljana, Novo Polje,
C. XI/14b, imenovan 1. 4. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo do SIT protivrednosti
za 100.000 ATS.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materila; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Rg-37938
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00298 z
dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa
LEUMAS – proizvodnja, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o., Koper, sedež:
Krožna cesta 56, Koper, pod vložno št.
1/04313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5894310
Firma: DUSS BARUCA & KOTERLE,
d.n.o., storitve in trgovina Šmarje
Skrajšana firma: DUSS B & K, d.n.o.,
Šmarje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje, Koštabona 68
Ustanovitelja: Špacapan Samuel, izstopil 30. 12. 1994; Baruca David, Šmarje pri
Kopru, Koštabona 4a; Koterle Kristjan,
Šmarje pri Kopru, Koštabona 68, vstopila
30. 12. 1994, vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Špacapan Samuel, razrešen 30. 12. 1994 kot
direktor; direktor Baruca David, Šmarje pri
Kopru, Koštabona 4a, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Koterle Kristjan, Šmarje pri Kopru, Koštabona 68, imenovan 30. 12. 1994 za namestni-

Rg-37939
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00773 z
dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
INTERPLASTIK, Proizvodnja plastičnih mas in trgovina, d.o.o., Sečovlje 65,
sedež: Sečovlje 65, Sečovlje, pod vložno
št. 1/03109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter dopolnitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5627362
Firma: GYMCO SECURITY, Varovanje oseb in premoženja, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: GYMCO SECURITY,
d.o.o., Portorož
Sedež: Portorož, Obala 12/21
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
4531 Električne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
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Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.
Pri dejavnosti 74.60 – poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, opravlja družba
dejavnost: samo dejavnost varovanja.

prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribam, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 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 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški 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 povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov

Rg-37943
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00877 z
dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa
NOBLESSE OBLIGE, Komunikacije, trgovina in turizem, d.o.o., Koper, sedež:
Vena Pilona 14, Koper, pod vložno št.
1/02480/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, vpis prokure, spremembo ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5530008
Firma: TIMOR, Proizvodnja, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIMOR, d.o.o.
Sedež: Marezige, Boršt, št. 18
Ustanoviteljica: Manojlovič Marija, izstopila 8. 9. 1995; Savarin Ingrid, Marezige, Boršt, št. 18, vstopila 8. 9. 1995, vložila 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Manojlovič Marija, razrešena 8. 9. 1995 kot
direktorica; Mišič Gašpar, razrešen 8. 9.
1995 kot prokurist; direktorica Savarin Ingrid, Marezige, Boršt 18, imenovana 8. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kodarin Vasja, Marezige, Boršt 18,
imenovan 8. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
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v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

tornih 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/27432/00 s firmo: Fitaes, trgovsko podjetje, d.o.o.

Rg-37945
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01018 z
dne 3. 4. 1996 pod št. vložka 1/02410/02
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5518920002
Firma: STAL ELEKTRONIK, projektiranje, proizvodnja, marketing, d.o.o.,
Krajna vas, Podružnica STAL ELEKTRONIK, Satnerjeva 2, Ljubljana
Skrajšana firma: STAL ELEKTRONIK,
d.o.o., Krajna vas
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Satnerjeva 2
Ustanovitelj: Stal elektronik, d.o.o.,
Krajna vas, Dutovlje, Krajna vas št. 6, vstopil 5. 10. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Strmljan Aleš, Dutovlje, Krajna vas
6, imenovan 5. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-

Rg-37951
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00115 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PEKARNA, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.d., Postojna, sedež: Kolodvorska 5c, Postojna,
pod vložno št.
1/01061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in omejitev
pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5132398
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bajec Boris, Postojna, Stara vas 11, imenovan 29. 1. 1996 za v.d. direktorja, ki zastopa in predstavlja delniško družbo omejeno.
Omejitev se nanaša na obvezno odločanje
upravnega odbora pri pravnih poslih, ki se
nanašajo na promet z nepremičninami, z
osnovnimi sredstvi ali dolgoročnimi plasmaji in pri katerih vrednost presega 10 %
lastnega kapitala delniške družbe; Trajkovski Ljubo, razrešen 14. 1. 1996.
Rg-37952
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00148 z
dne 15. 4. 1996 pod št. vložka 1/05098/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Ljubljana, spremembo firme in
sedeža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5931789
Firma: AMIDOR, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: AMIDOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koper, Nazorjev trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kukec Silvester-Dušan,
Koper, Kampel 65, vstopil 29. 2. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zajc Andrej, izstopil 29. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kukec Silvester-Dušan, Koper, Kampel 65, imenovan 29. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev; Zajc Andrej, razrešen
29. 2. 1996 kot direktor.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles.

Rg-37953
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00161 z
dne 18. 4. 1996 pod št. vložka 1/05104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5939780
Firma: GID, gozdarsko invalidska
družba, d.o.o.
Skrajšana firma: GID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Dodatna oblika: invalidsko podjetje
Sedež: Postojna, Ljubljanska 52
Osnovni kapital: 3,231.000 SIT
Ustanovitelj: Gozdno gospodarstvo Postojna, p.o., Postojna, Vojkova ul. 9, vstopilo 8. 3. 1996, vložilo 3,231.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krnel Franc, Prestranek, Koče 6,
imenovan 8. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1996: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-37957
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00244 z
dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa IRIS,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Koper,
sedež: Mužčev trg 5 Koper, pod vložno
št. 1/02444/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5520584
Firma: IRIS, Grafično, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: IRIS, d.o.o.
Sedež: Izola, Polje 9
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Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841

Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00577/00646-1996/MP,
vpisan pod opr. št. Srg 217/96 z dne 29. 4.
1996.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalništvo.

Rg-38085
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00217 z
dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa HOTELI
RIVIERA, p.o., sedež: Obala 33, Portorož, pod vložno št. 1/01150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, vpis osnovnega kapitala
in ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti,
vpis članov začasnega nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5004888
Firma: HOTELI MORJE, delniška
družba, Portorož
Skrajšana firma: HOTELI MORJE,
d.d., Portorož
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 935,418.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložil 651,834.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 93,540.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložil
109,740.000 SIT; udeleženci interne razdelitve po seznamu, ki je sestavni del Akta
o lastninskem preoblikovanju, skupaj vložili 80,304.000 SIT, vsi vstopili 29. 12.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Ohnjec Francu, ki je bil razrešen
8. 1. 1996.
Člani nadzornega sveta: Maglica Vlado, Jagrinec Srečko in Knafelc Magda,
vstopili 29. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-

Rg-38566
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02602 z
dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TRANSFRUIT, Prevoz sadja, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38, Koper,
pod vložno št. 1/03582/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5695945
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih & Šubic, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 106, vstopil 10. 7. 1992, vložil 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fojan Drago, Portorož, Strma pot 24, vstopil 8. 7. 1993,
vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Fojan Dragotin (Drago), Portorož, Strma
pot 24, imenovan 16. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev do vrednosti zneska posla
1,500.000 SIT, nad tem zneskom pa skupno
z namestnikom direktorja brez omejitev; Šubic Janez, Sečovlje, Dragonja št. 50c, razrešen 16. 12. 1994 kot direktor in imenovan za
namestnika direktorja, zastopa družbo brez
omejitev do vrednosti zneska posla 1,500.000
SIT, nad tem zneskom skupno z direktorjem
brez omejitev.
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Rg-45361
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02774 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DEPROP, podjetje za prevozništvo, d.o.o., Dol pri Ljubljani, sedež:
Zajelše 7, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/23013/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5749638
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 191 Strojenje
in dodelava usnja; 211 Proizvodnja vlaknin,
papirja in kartona; 221 Založništvo; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 261 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov, 271
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
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;; 501 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602
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Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
603 Cevovodni transport; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov, 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje 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 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomsko propagiranje; 921
Filmska in videodejavnost; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 926 Športna dejavnost.

Rg-45362
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02757 z dne 24. 6. 1996
pri subjektu vpisa SAGREMA, inženiring,
d.o.o., Novo polje cesta X/41, Ljubljana,
sedež: Novo polje, cesta X/41, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5760119
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 221 Založništvo; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 271 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 361 Proizvodnja pohištva; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska 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; 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; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;

Rg-45363
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01436 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PITO TRANSPORT, podjetje za transport, trgovino, proizvodnjo
in posredovanje, družba z omejeno odgovornostjo, Vrata 1, Šmartno pri Litiji, sedež: Vrata 1, Šmartno pri Litiji, pod vložno št. 1/23387/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, dejavnosti, deležev, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5794307
Firma: PIVEC & ČERČEK Co, podjetje za transport, trgovino, proizvodnjo in
posredovanje, d.n.o., Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: PIVEC & ČERČEK
Co, d.n.o., Šmartno pri Litiji
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartno pri Litiji, Vrata 2
Ustanovitelja: Pivec Anton, Šmartno pri
Litiji, Vrata 1, izstop 9. 3. 1995; Pivec Anton, Šmartno pri Litiji, Vrata 2, vstop 9. 3.
1995, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Čerček Dragica, Litija, Cesta komandanta Staneta 14,
vstop 9. 3. 1995, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
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in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 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 nespecialaiziranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z opr. za AOP; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi
stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45454
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00246 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa GROSIST KB, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Lukovica, sedež: Šentvid pri Lukovici 5,
Lukovica, pod vložno št. 1/11912/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5480965
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Bojan, vložek
450.000 SIT in Jaroslav Kralj Stojan, vložek 1,050.000 SIT, oba Lukovica, Šentvid
pri Lukovici 5, vstopila 18. 3. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jaroslav Kralj Stojan, razrešen 10.
1. 1996 kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1586 Predelava
čaja in kave; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-

Rg-45457
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00671 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27754/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5930766
Firma: IRIS MIMAKS, d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje Vrhnika
Skrajšana firma: IRIS MIMAKS, d.o.o.,
Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Robova 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Brković Martina in Brković Iris Ksenija, obe Vrhnika, Robova 40,
vstopili 1. 2. 1996, vložili po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brković Milorad, Vrhnika, Robova
40, imenovan 1. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5136

Stran 2804

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 36 – 19. VI. 1997

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 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 prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom, 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 7482 Pakiranje.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Turk Feliks, imenovan 22. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Jager
Damijan, imenovan 22. 2. 1996, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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 računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Ustanovitelja: BEST d.d., Ljubljana, Dunajska 8, vstop 11. 5. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Izetbegović Izet, Bosanski Šamac, Titova 21, vstop
15. 1. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Izetbegović Izet, imenovan 15. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45460
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00894 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27580/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5935652
Firma: TIPTEH, d.o.o., zastopanje in
distribucija
Skrajšana firma: TIPTEH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brezovica, Podpeška cesta 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Feliks, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 44, vstop 22. 2. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jager Damijan, Ljubljana, Žabnica št.
5, vstop 22. 2. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45478
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00967 z dne 15. 3. 1996, pri
subjektu vpisa DU PONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL S.A., Podružnica v
Sloveniji, Tolstojeva ul. 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5847982
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Stanovnik Vlasta, razrešena 29. 2.
1996; zastopnik Galackaj Dušan, Žalec,
Bevkova ulica 9, imenovan 29. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-45482
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00977 z dne 15. 3. 1996, pri
subjektu vpisa BOSNA BEST INTERNATIONAL, družba za veletrgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/26880/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5903238

Rg-45485
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00987 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27583/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5935814
Firma: INTARA TP, družba za terminsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana.
Skrajšana firma: INTARA TP, d.o.o.,
Ljubljana
Poslovnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Železna cesta 18
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: INTARA d.d., Ljubljana,
Železna cesta 18, vstop 29. 2. 1996, vložek
4,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žmavc Franc, Ljubljana, Bena Zupančiča 3,
vstop 29. 2. 1996, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lavrič Robert, Ljubljana, Pot v dolino 44, imenovan 29. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 221
Založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
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belo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5170 Druga
trgovina na debelo, 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

družbo podpisuje vedno skupaj s prokuristom; prokurist Levy John, Dallas, Texas,
5839 Desco Dallas, imenovan 26. 2. 1996.

prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-45486
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01002 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa BRISTOL MYERS
SOUIBB, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež; Resljeva 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27316/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5931509
Sedež: Ljubljana, Župančičeva 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zagorc Meri, razrešena 27. 2.
1996; direktorica Babič Antonič Doris,
Ljubljana-Polje, Polje 360, imenovana 27.
2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Rg-45487
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01003 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa NCH, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5833108
Sedež: Ljubljana, Šmartinska cesta
134
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bavcon Edvard, razrešen 26. 2. 1996;
direktorica Zagorc Meri, Ljubljana-Polje,
Športna ulica 10, imenovana 26. 2. 1996,

Rg-45488
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01004 z dne 5. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27714/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5938112
Firma: GRIFON, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRIFON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerknica, Cesta 4. maja 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Repše Bogdan, Cerknica,
Primšarjeva ulica 13, vstop 28. 2. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Repše Bogdan, imenovan 28. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Rg-45493
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01124 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27638/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5936152
Firma: ANT”R, posredovanje, nepremičnine, gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANT”R d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trdinova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Radovanovič Miodrag,
Ljubljana, Petrovičeva 21, vstop 6. 3. 1996,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radovanovič Magda, Ljubljana, Celovška 99, vstop 6. 3. 1996, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Radovanovič Miodrag, imenovan 6. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Radovanovič Magda, imenovana 6. 3.
1996, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za

Rg-45494
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01264 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ICOS, računalniški inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 105, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5499828
Ustanovitelji: Palian Milan, izstop 8. 3.
1996; Hepe Alenka, Ljubljana, Trg komandanta Staneta 5, vstop 21. 5. 1991, vložek
311.717,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brajak Petar, Ljubljana, Polanškova 8,
vstop 5. 9. 1991, vložek 311.717,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Malalan Rajko,
Ljubljana, Neubergerjeva 11, vstop 8. 3.
1996, vložek 311.717,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kavčič Tomaž, Polhov Gradec, Polhov Gradec 132, vstop 8. 3. 1996,
vložek 311.717,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kastelic Slavko, Ljubljana, Dolenjska cesta 45, vstop 8. 3. 1996, vložek
311.717,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hepe Alenka, razrešena 8. 3. 1996;
direktor Malalan Rajko, imenovan 8. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 511 Posredništvo;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6312 Skladiščenje; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing) 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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 programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-45498
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01392 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa V. & S., Veletrgovina in
proizvodnja konfekcije, d.o.o., Trzin, Bergantova 29, Mengeš, pod vložno št.
1/08314/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5409616
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrečko Anton, razrešen 12. 3. 1996
in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem.

datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-45496
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01294 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MAZDA AMBROŽ, Trgovsko podjetje in rent a car, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 118, sedež: Dunajska c. 118,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10024/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5475392
Firma: AMBROŽ LVM, specializirano
prodajno ter servisno podjetje in rent a
car, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AMBROŽ LVM, d.o.o.,
Ljubljana
Ustanovitelja: Ambrož Leopold, Ljubljana, Dunajska c. 118, vstop 27. 11. 1990,
vložek 635.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ambrož Vera, Ljubljana, Podmilščakova 22 a, vstop 11. 3. 1996, vložek 635.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ambrož Vera, imenovana 12. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-45499
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01394 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PRAŠNIKAR, avtoprevozništvo, trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz,
d.o.o., Domžale, sedež: Masarykova ulica
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/22418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5754488
Ustanovitelja: Prašnikar Ljudmila, izstop
13. 3. 1996; Prašnikar Andrej, Domžale, Tostojeva 15, vstop 13. 3. 1996, vložek
1,836.983 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prašnikar Janez, Domžale, Masarykova 20,
vstop 13. 3. 1996, vložek: 1,836.983 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Prašnikar Ljudmila, razrešena 13. 3.
1996; direktor Prašnikar Andrej, imenovan
13. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Prašnikar Janez, imenovan 13. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 0112
Pridelovanje vrtni, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0124 Reja perutnine; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-

Rg-45502
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01448 z dne 9. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INVESTA, d.o.o., trgovsko
in storitveno podjetje, Slovenska c. 55,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 55, Ljubljana, pod vložno št. 1/22374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5776350
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Anžlovar Anton, razrešen 13. 3. 1996; direktor Lavrenčič Bojan, Krško, Narpel 24,
imenovan 13. 3. 1996, samostojno zastopa
družbo in sklepa posle v pravnem prometu
družbe do tolarske protivrednosti 5.000
DEM, preračunano po prodajnem medpodjetniškem tečaju Nove LB d.d., Ljubljana, vsakič na dan sklenitve posla, za posle, ki presegajo omenjeno vrednost pa potrebuje predhodno pisno soglasje ustanovitelja družbe.
Rg-45504
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01489 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KONTOMAT, Računovodske in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 36, sedež: Linhartova 36,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16763/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5604885
Firma: RENT A, dajanje v najem, finančne in računovodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RENT A, d.o.o.
Osnovni kapital: 16,014.000 SIT
Ustanoviteljica: Hozjan Janja, Ljubljana, Linhartova 36, vstop 10. 3. 1992, vložek
16,014.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..

oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n:; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-45505
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01513 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BABNIK, Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Tomačevska 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/10741/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5450071
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Babnik Anica, Ljubljana, Tomačevska 50, vstop 7. 1. 1991, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Babnik Franc, Ljubljana, Tomačevska 50, imenovan 20. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne- specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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; 5244 Trgovina na drobno

Rg-45507
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01526 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5940435
Firma: TRIADE, trgovina, svetovanje,
turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TRIADE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lozinšek Irena, Ljubljana, Bavdkova 8, vstop 27. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lozinšek Irena, imenovana 27. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

Rg-45509
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01544 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5938929
Firma: PETRIN TRANS, transport in
ostale dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: PETRIN TRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerknica, Hribarjeva ulica 6
Osnovni kapital: 2,358.625,50 SIT
Ustanovitelja: Zakrajšek Franc, vložek
1,572.417 SIT in Zakrajšek Matjaž, vložek
786.208,50 SIT, vstopila 22. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zakrajšek Matjaž, imenovan 22. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Zakrajšek Franc, imenovan 22. 3. 1996, kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-45510
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01574 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5940087
Firma: R. CONTACT DESIGN, marketing, trgovina, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: R. CONTACT DESIGN, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Kolodvorska 1
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljici: Merhar Branka, Ribnica, Gornje Lepovče 1, vstop 5. 2. 1996,
vložek 752.500 SIT, odgovornost. ne odgovarja; Drobnič Diana, Ribnica, Kolodvorska 4, vstop 5. 2. 1996, vložek 752.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Merhar Branka, imenovana 5. 2. 1996,
zastopa družbe brez omejitev; direktorica
Drobnič Diana, imenovana 5. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5112 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in

Rg-45511
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01585 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27759/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5940516
Firma: EC, družba za informatiko, proizvodnjo in trženje, d.o.o., Tivolska 30,
Ljubljana
Skrajšana firma: EC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tivolska 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zavadlav Andrej, Ljubljana, Trebinjska ul. 4, vstop 29. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zavadlav Andrej, imenovan 29. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7133 Dajanje pisar-

Rg-45512
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01597 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ITM, Podjetje za informatiko, tehnologijo in marketing, d.o.o.,
Hradetskega 72, Ljubljana, pod vložno št.
1/08326/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5407109
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 5
Rg-45513
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01654 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVANT-COMMERCE, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Suhadole 48a, Komenda, pod vložno
št. 1/08566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep zaradi firme s temile
podatki:
Matična št. 5430054
Firma: AVANT–COMMERCE, trgovina in storitve, d.o.o., Suhadole
Skrajšana firma: AVANT–COM-MERCE d.o.o., Suhadole
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: komercialne storitve, storitve
marketinga, agencijski posli; storitve organizacije, svetovanja in posredovanja pri izdelavi in izdelava celovitih proizvodnih sistemov, usposabljanje delavcev kupca za
uporabo proizvodov iz registrirane dejavnosti; prevozi blaga in potnikov v cestnem
prometu; zastopanje firm, posredovanje,
konsignacijski in komisijski posli v trgovinskem prometu; konsignacijski, posredniški, agencijski in komisijski posli v trgovinskem prometu in iz celotne dejavnosti;
ekonomske, finančne, organizacijske in
tehnološke storitve na področju trgovine in
financ; računovodsko-knjigovodske storitve in obdelava podatkov; prirejanje sejmov in razstav doma in v tujini; gostinstvo,
turistično posredovanje in storitve; obrtne
in servisne storitve; servis, reparatura in
opremljanje avtomobilov in ladij (avtomehaničarske storitve), vleka avtomobilov in
strojev; izdelovanje in predelava kovinskih, lesenih in plastičnih izdelkov; koopercije s področja dejavnosti; inženiring;
gradbeništvo, inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi stavbami (stanovanjska dejavnost.
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Celotna dejavnost se glasi: komercialne
storitve, storitve marketinga, agencijski posli; storitve organizacije, svetovanja in posredovanja pri izdelavi in izdelava celovitih
proizvodnih sistemov; usposabljanje delavcev kupca za uporabo proizvodov iz registrirane dejavnosti; prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu; zastopanje firm,
posredovanje, konsignacijski posli in komisijski posli v trgovinskem prometu; konsignacijski, posredniški, agencijski in komisijski posli v trgovinskem prometu in iz celotne dejavnosti; ekonomske, finančne, organizacijske in tehnološke storitve na področju
trgovine in financ; računovodsko-knjigovodske storitve in obdelava podatkov; prirejanje sejmov in razstav doma in v tujini;
gostinstvo, turistično posredovanje in storitve; obrtne in servisne storitve; servis, reparatura in opremljanje avtomobilov in ladij
(avtomehaničarske storitve), vleka avtomobilov in strojev; izdelovanje in predelava
kovinskih, lesenih in plastičnih izdelkov;
kooperacije na področju dejavnosti; inženiring; gradbeništvo, inštalacijska in zaključna
dela v gradbeništvu; upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi stavbami (stanovanjska dejavnost); opravljanje naslednjih
storitev na področju prevajalske dejavnosti:
prevanje, tolmačenje in prezentacija besedil
in zvočnih zapisov; izobraževanje in organizacija seminarjev; uvajanje v računalniško
podprto prevajanje; svetovanje in konsultacije; zastopanje firm s področja dejavnosti;
trgovanje na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
posredovanje v prometu blaga in storitev z
živilskimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok; leasing in dajanje blaga v
najem živilskih in neživilskih izdelkov vseh
trgovskih strok; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih izdelkov vseh trgovskih strok;
zastopanje tujih firm s področja dejavnosti.

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelkI; 5244 Trgovina nadrobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

subjektu vpisa SAMSON TRADECO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Cesta 30. avgusta 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5926181
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996:
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324 Druge socialne dejavnosti; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45519
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01710 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AUROVIT, podjetje za trgovino, zastopstvo in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 4, sedež:
Dalmatinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/23473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5790808
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 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, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

Rg-45520
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01723 z dne 22. 4. 1996 pri

Rg-45521
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01724 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa EUROSPEKTER, d.o.o.,
podjetje za tržne komunikacije, Ljubljana, Trebinjska 11, sedež: Trebinjska 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5292042
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Rg-45523
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01730 z dne 22. 4. 1996
pri subjektu vpisa ARKA, NOVAK IN
DRUGI, intelektualne storitve, d.n.o.,
Jakčeva ulica 43, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27453/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5935016
Sedež: Ljubljana, Kajuhova ulica 27
Rg-45525
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01745 z dne 22. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27781/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5942390
Firma: AVTO DEBEVC, družba za
prodajo vozil, rezervnih delov in servisiranje, d.o.o., Mengeš
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Skrajšana firma: AVTO DEBEVC,
d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Gorenjska cesta 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Debevc Franci, Mengeš,
Gorenjska cesta 13, vstop 9. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Debevc Franci, imenovan 9. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996:
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45529
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01779 z dne 15. 4. 1996, pri subjektu vpisa AVANT–COMMERCE, trgovina in storitve, d.o.o., Suhadole, sedež:
Suhadole 48a, Komenda, pod vložno št.
1/08566/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5430054
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 723 Obdelava podatkov; 7412

Rg-45726
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03681 z dne 16. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PUBLICUS, gospodarjenje
z odpadki, trgovina, leasing, prevoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09962/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnika in poprava datuma
izstopa ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5437407
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 29
Ustanovitelj: Gojer Adolf, izstop 31. 12.
1995; SCHEELE VERWER-TUNGSGESELLSCHAFT mbH, NEUWIED, Bischofsburger Strasse 3, Nemčija, vstop 1. 1.
1996, vložek 214.869.815 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Gojer Adolf, razrešen 3. 7. 1996.
Rg-45730
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04449 z dne 6. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28321/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5971217
Firma: TB TRADE, Podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TB TRADE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Reboljeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Belinger Tomaž, Ljubljana, Reboljeva 13, vstop 26. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belinger Tomaž, imenovan 26. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
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Rg-45732
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04591 z dne 16. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28351/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5971489
Firma: ABACOM, svetovanje in poslovna darila, d.o.o.
Skrajšana firma: ABACOM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Opekarska cesta 15a
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ažman Bojana, Bled,
Ribenska cesta 1b, vstop 2. 9. 1996. vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ažman Anton, Bled, Ribenska cesta
1b, imenovan 2. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje;

specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje, 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

slovnem letu presegajo zneske, določene v
vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali prodajo patentov,
blagovnih znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso predvideni
v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.
Člani nadzornega sveta: Ponikvar Alojzij Dimitrij, Pavlovčič Marko in Šajnič Jože, vsi vstopili 12. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7110 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-45734
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01628 z dne 9. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DODO’S, trgovina in servis, d.o.o., Cankarjevo nabrežje 12, Vrhnika, sedež: Cankarjevo nabrežje 12, Vrhnika, pod vložno št. 1/17073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki.
Matična št.: 5602017
Firma: DODO’S, trgovina in servis,
d.o.o.
Skrajšana firma: DODO’S, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 93
Ustanovitelja: Ščepanovič Milan, izstop
18. 3. 1996; Škrjanec Miran, vložek 910.800
SIT in Škrjanec Mateja, vložek 607.200 SIT,
oba Vrhnika, Kotnikova cesta 9, vstopila
18. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ščepanovič Milan, razrešen 18. 3.
1996; direktorica Škrjanec Mateja, imenovana 18. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih

Rg-45735
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00220 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR-OPTIMA, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Breg 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
zastopnikov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5473802
Firma: MERCATOR–OPTIMA, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MERCATOR–OPTIMA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Breg 14
Osnovni kapital: 126,434.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Ljubljana, Titova 107, vstop
29. 5. 1991, vložek 126,434.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sedej Marjan, Vrhnika, Brigadirska
19, razrešen 12. 6. 1995 in imenovan za
generalnega direktorja, ki mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:
pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb in
podružnic doma in v tujini; investicije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v po-

Rg-45740
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/16598 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA TELON, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo elementov, orodij in naprav, Ljubljana, Savska c. 3, sedež: Savska c. 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/13023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
imenovanje nadzornega sveta, spremembo
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ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5516897
Osnovni kapital: 5,424.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA HOLDING d.d.,
Ljubljana, Stegne 21, vstop 22. 8. 1991, vložek 2,842.176 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hudej Franc, Ljubljana, Hošiminhova
11, vstop 22. 8. 1991, vložek 517.992 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mavsar Janez,
Notranje Gorice, Notranje Gorice 146, vstop
22. 8. 1991, vložek 525.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bračič Milan, Ljubljana,
Hudourniška pot 33, vstop 22. 8. 1991, vložek 515.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strle Marjan, Ljubljana, Ižanska c. 202,
vstop 22. 8. 1991, vložek 515.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ciuha Avguštin,
Ljubljana Polje, Rjava cesta 24, vstop 17.
12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Birk Franc, Dobrunje,
Podmolniška cesta 84, Podmolnik, vstop 17.
12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arnolj Florjan, Domžale, Ul. Ljuba Šercerja št. 2, vstop 17. 12.
1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mihoci Nada, Ljubljana, Clevelandska ulica 23, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mišič Nedeljko, Ljubljana, Rusjanov
trg 10, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škrjanc Ivan, Ig, Matena 53, vstop 17. 12. 1994, vložek
16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nadižar Marko, Portorož, Kozinova ul. 7,
Lucija, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petrovčič
Silvo, Ljubljana, Bilečanska ulica 5, vstop
17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Dušan, Ljubljana-Črnuče, K reaktorju 21, vstop 17. 12.
1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slabajna Jožef, Mengeš, Gorjupova ulica 2, vstop 17. 12. 1994, vložek
16.187,25 SIT odgovornost: ne odgovarja;
Prišel Franc, Dol pri Ljubljani, Beričevo 2a,
vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pengal Herman,
Ljubljana-Črnuče, Dunajska cesta 410, vstop
17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Breznik Jožef, Ljubljana-Črnuče, Primožičeva ulica 1, vstop 17.
12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bider Franc, Domžale,
Jarška c. 82, vstop 17. 12. 1994, vložek
16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plestenjak Franc, Ljubljana-Polje, Trbeže 3,
vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gostinčar Andrej, Ljubljana Polje, Kašeljska cesta 96,
vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cankar Franc,
Dobrova, Ulica Emila Adamiča 27, vstop 17.
12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Razoršek Matija, Dol pri
Ljubljani, Senožeti 80, vstop 17. 12. 1994,
vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smrekar Danica, Ljubljana Polje,
Cesta Španskih borcev 29a, vstop 17. 12.
1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarja: Herman Anđela, Ljubljana,
Trebinjska ulica 8, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25, odgovornost: ne odgovarja:
Šega Darinka, Ljubljana, Brilejeva ulica 8,
vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Herman Franjo,
Ljubljana, Trebinjska 8, vstop 17. 12. 1994,
vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mežnarič Slavka, Ljubljana, Ulica
Marje Boršnikove 9, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poje Jasna, Ljubljana, Clevelandska
ulica 43, vstop 17. 12. 1994, vložek
16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zgonik Boris, Škofljica, Babškova pot 51,
Lavrica, vstop 17. 12. 1994, vložek
16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Iskra Andrej, Litija, Na Dobravi 6, vstop
17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Reberšak Milan,
Ljubljana, Mucherjeva ulica 6, vstop 17. 12.
1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Alič Nikolaj, Notranje Gorice,
Podpeška cesta 234, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šircelj Tonček, Ljubljana, Litijska cesta 108, vstop 17. 12. 1994, vložek 16.187,25
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Selan Vinko, Ljubljana, Pot na Fužine 25, vstop
17. 12. 1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupančič Vladimir,
Ljubljana, Maroltova ulica 16, vstop 17. 12.
1994, vložek 16.187,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarja: Ziljkić Hasim, Ljubljana, Preglov trg 11, vstop 17. 12. 1994, vložek
16.187,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Štemberger
Jože,
Ljubljana,
Bratovševa ploščad 16, razrešen 16. 12.
1994 in ponovno imenovan za direktorja, ki
ne more brez soglasja nadzornega sveta
sklepati poslov in sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev; izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 20%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev.
Člani nadzornega sveta: Milčinski Matevž, Pukl Jože in Alič Nikolaj, vsi vstopili
16. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 2862
Proizvodnja drugega orodja.

Rg-45743
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01981 z dne 22. 8. 1996 pri
subjektu vpisa GRAD, računalniški programi in inženiring, d.d., Tržaška 118,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01953/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 12. 4. 1996 s temile podatki:
Matična št. 5272793

Rg-45741
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/19756 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/13002/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča pripojitev k družbi
AVTOTEHNA VIS, d.o.o. s temile podatki:
Firma: AVTOTEHNA–REZERVNI
DELI, zastopanje in trgovina d.o.o., Ljubljana, Celovška 228
Skrajšana firma: AVTOTEHNA–REZERVNI DELI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 228
Osnovni kapital: 12,820.104 SIT
Ustanovitelj: AVTOTEHNA d.d., Ljubljana, Titova 36, izstop 29. 12. 1994, vložek
12,820.104 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gazvoda Jože, razrešen 29. 12. 1994
kot v.d.direktorja.
Pripojitev k AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 228 na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 29. 12. 1994.

Rg-45745
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05013 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa
OSNOVNA
ŠOLA
TONČKE ČEČ, Keršičeva 50, Trbovlje,
pod vložno št. 1/26167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5899508
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA
TONČKE ČEČ
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Pragar Marjana, razrešena 1. 9.
1995 kot v.d. pomočnice ravnatelja; zastopnica Kmetič Mira, Trbovlje, Ulica Španskih
borcev 22, razrešena 1. 9. 1995 kot v.d.
ravnatelja in imenovana za zastopnico, ki
kot ravnateljica zastopa zavod neomejeno.
Glede nakupa ter odtujitve nepremičnin je
potreben sklep ustanovitelja; zastopnica
Bezgovšek Zora, Trbovlje, Opekarna 4, imenovana 1. 9. 1995, kot pomočnica ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila
ravnatelja.
Rg-45746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/18252 z dne 22. 8. 1996
pri subjektu vpisa VALENTA, družba za
upravljanje in investiranje, delniška
družba, Ljubljana, Trdinova 4, sedež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/22650/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, zastopnika, povečanje osnovnega kapitala, ustanovitelje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5625335
Firma: VALENTA, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VALENTA, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 13,030.170 SIT
Ustanovitelja: VENTA d.o.o., Ljubljana,
Trdinova 4, vstop 22. 2. 1993, vložek
5,212.068 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
S.A. Finanziaria per i traffici internazionali
s.p.a. (SAFTI), Trieste, Italija, Via Geppa 9,
vstop 22. 2. 1993, vložek 7,818.102 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Mrak Aljoša, Ljubljana, Rusjanov
trg 9, imenovan 1. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Kuharič Borut, razrešen 1. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
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sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami, 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo, 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo, 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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 debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170

Rg-45747
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04176 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SUN RISE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, storitve, marketing,
gostinstvo, zunanjo ..., Ljubljana, Mencingerjeva 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/24793/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5809193
Firma: SUN RISE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, storitve, marketing, gostinstvo, zunanjo trgovino, zastopanje tujih partnerjev in konsignacija, Mengeš
Skrajšana firma: SUN RISE, d.o.o.,
Mengeš
Sedež: Mengeš, Na Gmajni 15-17, Trzin.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
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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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5552 Priprava in dostava hrane (catering), 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5289769
Firma: AICO, medicinska oprema in
inženiring, d.o.o., Radomlje, Preserje, Bistriška 16
Skrajšana firma: AICO, d.o.o., Radomlje
Sedež: Radomlje, Preserje, Bistriška
16
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo, 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9000 Storitve javne higiene.

jektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi pollizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-

Rg-45749
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05700 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DAOFA, d.o.o., podjetje za
promocijo kitajskih tradicionalnih znanosti, Einspielerjeva 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20437/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5697522
Sedež: Grosuplje, Seliškarjeva 11
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti.
Rg-45752
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02662 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AICO, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, ekonomski inženiring, marketing in svetovanje, d.o.o., Vir,
Zoisova 32, Domžale, sedež: Zoisova 32,
Vir, Domžale, pod vložno št. 1/02426/00

Rg-45754
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02378 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5945607
Firma: MERCATINO, grosist, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška c. 50
Skrajšana firma: MERCATINO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferlinc Igor, Ljubljana,
Ulica Bratov Učakar 8, vstop 9. 4. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Todorović Dragan, Ljubljana, Celjska ul. 25, vstop 9. 4. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Ferlinc Igor, imenovan 9. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 221 Založništvo, 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja ob-
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stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo, 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in

eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

ne zaščite; opravljanje meritev komunalnih
in drugih hrupov; izdelava študij ter izdelava investicijske in tehnične dokumentacije
in programov za vse vrste objektov; izdelava študij ekonomske in druge upravičenosti; izdelava in podajanje ekspertiz in strokovnih mnenj; consalting z vseh področij
dejavnosti družbe; projektiranje in sorodne
tehnične storitve na področju nizkih in visokih gradenj; prostorsko in urbanistično načrtovanje in projektiranje; gradbeni inženiring; visoke gradnje; nizke gradnje; zaključna dela v gradbeništvu; izvrševanje geodetskih meritev, zakoličb in izdelava geodetske
dokumentacije; koordinacija in opravljanje
tehničnega nadzora na področju priprave in
realizacije izvedbe pri graditvi objektov; organizacija in posredovanje pri gradnji investicijskih objektov, izbiri in nabavi gradbenega in ostalega materiala za gradnjo in notranjo opremo; izdelava tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih projektov in
storitev; kopiranje in razmnoževanje projektov; inženiring in organizacijske storitve
na gospodarskem in drugih področjih; inženiring na področju tujih vlaganj; zastopanje
tujih firm; ustanavljanje in vodenje gospodarskih subjektov v prostih carinskih conah; razvoj, izdelava in prodaja računalniške
programske opreme in storitev; razvoj, izdelava in posredovanje pri nakupu računalniške opreme; drugo izobraževanje; namizno založništvo; projektiranje, inženiring, izdelava študij, izdelava ekspertiz, izdelava
tehnične in investicijske in sorodne tehnične storitve za vse vrste objektov nizke in
visoke gradnje; zunanja trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi in mešanim
blagom; posredovanje, agencijski posli in
inženiring posli v prometu blaga in storitev
s tujino; konsignacija; investicijska dela v
tujini; consalting na vseh področjih iz predmeta poslovanja družbe.

Rg-45755
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07454 z dne 5. 9. 1996 pri
subjektu vpisa IFT, Podjetje za proizvodnjo, svetovanje, zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Boletova
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/19089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5673640
Firma: IFT, Podjetje za proizvodnjo,
svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: IFT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,644.410 SIT
Ustanovitelj: Trnavčević Rudolf, Ljubljana, Boletova 25, vstop 15. 6. 1992, vložek 1,644.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-45757
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/04813 z dne 17. 1. 1996 pod
št. vložka 1/15167/01 vpisalo ustanovitev
podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5555850002
Firma: TRAFCONS, podjetje za prometno načrtovanje, inženiring in konsalting, d.o.o., Bratov Babnik 67, Podružnica Rožna dolina, C. XI/30a, Ljubljana
Skrajšana firma: TRAFCONS, d.o.o.,
Podružnica Rožna dolina
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina, C.
XI/30a
Ustanovitelj: Sonnenwald Mitja, Ljubljana, Bratov Babnik 67, vstop 29. 4. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sonnenwald Mitja, imenovan 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se glasi: raziskovalne,
razvojne, ekonomske in tehnološke storitve
v gospodarskih in drugih dejavnostih; izdelava študij in projektov prometnega načrtovanja; svetovanje in inženiring posli pri
varstvu pred onesnaževanjem okolja; izdelava študij in analiz s področja ekologije;
izdelava elaboratov in projektov protihrup-

Rg-45816
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01687 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BAMMERA, d.o.o., Ljubljana, podjetje za trgovino, marketing, inženiring in storitve, Ljubljana, Cesta v
Mestni log 55, sedež: Cesta v Mestni log
55, Ljubljana, pod vložno št. 1/11428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5464242
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bajramović Medjid, Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, vstop 19. 9.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bajramović Rasim, izstop
27. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z 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 nespecializiranih
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prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje,
upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

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, sladkornimi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.

Rg-45818
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01726 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SENČILA RA, Podjetje za
razvoj, inženiring, proizvodnjo in mednarodno kooperacijo, d.o.o., Suhadole
42a, Komenda, sedež: Suhadole 42a, Komenda, pod vložno št. 1/03423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo deležev, osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5308712
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radšel Kazimir, Komenda,
Suhadole 42a, vstop 25. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega, 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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

Rg-45827
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03295 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MARK & CO, Podjetje
za posredovanje v blagovnem prometu,
d.o.o., Miklošičeva 28, Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/15165/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5553709
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5530 Gostinske storitve prehrane;

Rg-45828
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03401 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa HI COM GROUP, Podjetje
za mednarodno posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/19802/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:
Matična št.: 5662303
Ustanovitelji: HIDA TRADE FINANCE
AG, izstop 17. 5. 1995; Krivic Boris, Ljubljana, Martinčeva 11, vstop 26. 6. 1992, vložek 1,662.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peternel Nataša, izstop 30. 5. 1995;
Miloradovič-Volk Milka, Ljubljana, Ulica
Molniške čete 19, vstop 23. 3. 1995, vložek
262.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HI COM GROUP, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 30. 5. 1996, vložek 1,575.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-45836
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04308 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KELE & KELE, Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 51a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12953/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in izbris skrajšane firme, spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5504279
Firma: KELE & KELE, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: Logatec, Laze
Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
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Razmnoževanje videozapisov; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 na-

pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na 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
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov, 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-45838
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00023 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM ŽITO
LJUBLJANA, d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07695/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5132649
Firma: ŽITO PS, poslovno svetovanje,
d.o.o.
Rg-45839
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01364 z dne 29. 7. 1996
pri subjektu vpisa ALPE-JADRAN, d.o.o.,
Podjetje za tehniko okolja, trgovino in
storitve, Ljubljana, Letališka c. 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/21043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi EKO-LES, d.o.o., Ptuj, s
temile podatki:
Pripojitev k EKO-LES, podjetje za urejanje okolja in trgovino, d.o.o., Ptuj, Kajuhova 5, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 15. 2. 1996.
Rg-45840
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01649 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SREDNJA TRGOVSKA
ŠOLA LJUBLJANA, Poljanska cesta 28a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00963/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5086647000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Rojc Nevenka, Ljubljana, Preglov
trg 1, razrešena 11. 3. 1996 kot v. d. ravnatelja in imenovana za zastopnico, ki kot
ravnateljica zastopa brez omejitev.
Rg-45843
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02278 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Tehnološko razvojni sklad
Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/25577/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5848768
Osnovni kapital: 1,075.332.081 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-
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ljana, Gregorčičeva 20, vstop 19. 5. 1994,
vložek 1,075.332.081 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

zastopa družbo in samostojno sklepa pravne posle v zvezi s tekočim poslovanjem
družbe do zneska 10,000.000 LIT v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije. V vseh drugih zadevah
zastopa družbo in sklepa pravne posle
skupno z direktorjem Matocci Lambertom,
dipl. ing.; direktor Matocci Lamberto, dipl.
ing., Roma, Via sour Celestina Donati 15b,
imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo in
sklepa pravne posle skupno z v.d. direktorja Androm Ocvirkom, in sicer v vseh zadevah, razen v zadevah v zvezi s tekočim
poslovanjem, ki so v pristojnosti vršilca
dolžnosti direktorja Andra Ocvirka.

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-45845
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02394 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOMOTOR SERVIS,
avtoservisne storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 258, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5091012
Osnovni kapital: 96,960.000 SIT
Ustanovitelji: Gorše Zvonko, LjubljanaŠmartno, Spodnje Gameljne 20, vstop 7. 2.
1992, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Janša Roman, Brezovica, C. ob
potoku 6, Log, vstop 7. 2. 1992, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Jože, Škofljica, Vino 3, vstop 7. 2.
1992, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kožar Janez, izstop 22. 4. 1996;
Mansoor Marija, Vodice, Krvavška 15,
vstop 7. 2. 1992, vložek 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Punčoh-Šturm Franc,
Ljubljana, Moškričeva 28, vstop 7. 2. 1992,
vložek: 460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sinjur Cvetka, Šentvid pri Stični,
Dolenja vas 3, vstop 7. 2. 1992, vložek:
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škodlar Andreja, Notranje Gorice, Podpeška
c. 318, vstop 7. 2. 1992, vložek 530.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Travnikar
Jožef, Ljubljana, Verovškova 16, vstop 7. 2.
1992, vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vrtačnik Cecilija, LjubljanaŠentvid, Cesta v hrib 13, vstop 7. 2. 1992,
vložek 530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TEHNOUNION, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 2, vstop 13. 11. 1995, vložek
75,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, izstop 11. 7. 1995; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izstop
13. 11. 1995; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 13. 11. 1995.
Rg-45846
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02494 z dne 20. 7. 1996 pri
subjektu vpisa APEGAS, podjetje za plinifikacijo, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
3a, Ljubljana, pod vložno št. 1/25380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5842247
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Novosel Jože, dipl. ing., Ljubljana,
Mencingerjeva 33, razrešen 1. 3. 1996; direktor Sellari Mario, Brescia, Via Perretti,
Torricelli 15, razrešen 1. 3. 1996; zastopnik Ocvirk Andro, dipl. ing., LjubljanaPolje, Novo Polje, Cesta XV/31, imenovan
1. 3. 1996, kot vršilec dolžnosti direktorja

Rg-45850
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02773 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu vpisa UNICHEM-ZOO, podjetje za proizvodnjo kemičnih izdelkov, d.o.o., Pšatnik 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/07721/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, ustanovitelja, zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5393329000
Sedež: Ljubljana, Litijska 31
Ustanovitelj: UNICHEM, d.o.o., Ljubljana, Cilenškova 20, vstop 20. 6. 1990, vložek 910.186 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Morelj Bojana, razrešena 31. 5.
1996; direktor Radivojević Milorad, Ljubljana, Cilenškova 20, imenovan 31. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali, 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov, 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi.
Rg-45852
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02769 z dne 25. 7. 1996
pri subjektu vpisa NEEWA FILM, d.o.o.,
Ljubljana, podjetje za filmsko, audio in
video produkcijo ter založništvo, Eipprova 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/07649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5386993
Sedež: Ljubljana, Poljanska 22b
Osnovni kapital: 1,834.812 SIT
Ustanovitelja: Škulj Cirila, Ljubljana,
Kvedrova 8, vstop 30. 5. 1990, vložek
917.406 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škulj Bogdan, Ljubljana, Poljanska 22b,
vstop 30. 5. 1990, vložek 917.406 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radešček Borko,
izstop 16. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 2211

Rg-45853
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02803 z dne 25. 7. 1996
pri subjektu vpisa EUROSIT, poslovno finančne storitve, družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/22788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
prokurista in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5767768
Osnovni kapital: 300,000.000 SIT
Ustanovitelj: Lah Igor, Ljubljana, Linhartova 62, vstop 31. 3. 1993, vložek
300,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Lah Igor, imenovan 22. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
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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 debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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 kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z

lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 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 programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-45854
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02815 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SKB-Nepremičnine & Leasing, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 54,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09368/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5426863
Osnovni kapital: 296,994.857,42 SIT
Ustanovitelj: SKB BANKA d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, vstop 30. 10. 1990, vložek 296,994.857,42 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-45860
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03206 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS ART, galerijsko
in trgovinsko podjetje, d.o.o., Slovenska
c. 36, Ljubljana, pod vložno št. 1/17817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5620902
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Juričev Barbin Željko, Ljubljana, Grablovičeva 28, imenovan 21. 6. 1996,, potrebuje
predhodno pisno soglasje ustanovitelja za zastopanje družbe v pravnem prometu in drugih poslih, katerih vrednost presega 50.000
DEM, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla; direktor
Visenjak Tomaž, Ljubljana, Peričeva 7, razrešen 21. 6. 1996 in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-

Rg-45862
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03326 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu vpisa MERXGRAD, podjetje za trgovino
in posredovanje, d.o.o., Spodnja Besnica 2,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/08900/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5415110
Ustanovitelja: Marolt Emil, izstop 15. 5.
1995; Marolt Ivica, izstop 15. 5. 1995; Mahkovec Silva in Hlebš Bogo, oba LjubljanaPolje, Spodnja Besnica 2, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik: Marolt Emil, razrešen 15. 5. 1995; zastopnica Marolt Ivica, razrešena 15. 5. 1995.
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Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996: 402
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 501 Trgovina z motornimi vozili; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo, 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, 723 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje.

sti nad 20.000 USD, nakup in prodajo nepremičnin, nakup in prodajo delnic, deležev
in obveznic, odobravanje in najemanje posojil, dajanje garancij in avalov potrebuje
predhodno soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 izdelki; 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;
8042 Drugo izobraževanje.

513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-45863
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03333 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INEL, podjetje za ustanavljanje novih podjetij, d.o.o., Novo Polje,
C. IV/12, Ljubljana, sedež: Novo Polje, C.
IV/12, Ljubljana, pod vložno št.
1/07131/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št. 5375592
Ustanovitelj: EXIM T+T, d.o.o., izstop
25, 5, 1995; ININ, Mednarodno podjetje,
d.o.o., izstop 25. 5. 1995; Vrbič Zdravko,
Ljubljana, Janežičeva 12, vstop 14. 3. 1990,
vložek 1,939.597,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-45864
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03491 z dne 27. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28043/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5950538
Firma: SLOFIT, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLOFIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Župančičeva ul. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Finta Ištvan, Burnaby B.C.,
5512 Dominion Street, vstop 5. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bebler Žiga, Ljubljana, Župančičeva
ulica 2, imenovan 5. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev, razen, da za sklepanje
pogodb o nakupu in prodaji blaga v vredno-

Rg-45865
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03495 z dne 25. 7. 1996 pri subjektu vpisa TEHNOCHEM, zasebno podjetje
za proizvodnjo, zastopanje in storitev,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 354, Ljubljana, pod vložno št. 1/3566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5331170
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad
11a
Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 232
Proizvodnja naftnih derivatov; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij, 243 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 245 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvodnja umetnih vlaken; 251 Proizvodnja
izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 291 Proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;

Rg-45951
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09583 z dne 19. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VARSTAL, Podjetje za izvajanje instalacijskih del, inženiring in
trženje, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76,
sedež: Ljubljanska 76, Domžale, pod vložno št. 1/13244/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5529379
Osnovni kapital: 2,084.000 SIT
Rg-45955
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18180 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PLASKOP, kovinoplastika,
d.o.o., Frenkova pot 23, Dobrunje, sedež:
Frenkova pot 23, Dobrunje, pod vložno št.
1/18305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenika in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5631734
Firma: PLASKOP, kovinoplastika,
d.o.o., Društvena 16, Ljubljana
Skrajšana firma: PLASKOP, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Društvena 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pašič Mustafa, Ljubljana,
Društvena 16, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pungerčar Vinko, izstop 20. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pungerčar Vinko, razrešen 21. 12.
1994; Pašič Mustafa, imenovan 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-38752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00507 z dne 29. 3. 1996 pod št. vložka
1/27469/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5934885002
Firma: BABILON, d.o.o., Ljubljana,
Podružnica STEAK HOUSE
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Wolfova 12
Ustanovitelj: Babilon, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Kongresni trg 3, vstop 30. 1.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vršec Igor, Idrija, Roža 5, imenovan 30.
1. 1996, zastopa in predstavlja družbo in
podružnico STEAK HOUSE v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu brez omejitev;
zastopnik Papič Alojz, Ljubljana, Kosovelova 18, imenovan 30. 1. 1996, zastopa in
predstavlja družbo in podružnico STEAK
HOUSE v Ljubljani, Wolfova 12, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 1596 Proizvodnja
piva; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5552
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6521 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-

ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

dišča spremembo sedeža, ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5938244
Sedež: Videm-Dobrepolje, Kompolje
83a
Ustanovitelja: Tekavčič Terezina in Tekavčič Jože, oba iz Videm Dobrepolja,
Kompolje 83a, vstopila 29. 2. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tekavčič Terezina in direktor Tekavčič Jože, oba imenovana 29. 2. 1996, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-38753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00509 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa RR RIS INŽENIRING, podjetje za
svetovanje, šolanje, izdelavo in vzdrževanje informacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hudovernikova 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/24058/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, sedeža, zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5793769
Firma: DIOPTRA, odličnost računalniških rešitev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DIOPTRA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Viška 29
Ustanovitelji: Režek Jožefa in Rozman
Nevenka, obe vstopili 1. 3. 1996; Krušič
Rok, Ljubljana, Tugomerjeva 12, vstopil 1.
2. 1996, vložil 1,750.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; direktorica Režek Jožefa in
zastopnica Rozman Nevenka, obe razrešeni
3. 3. 1996; direktor Jeraj Jurij, Trbovlje,
Cesta OF 49, imenovan 2. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti.
Rg-38754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01990 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MUC TRADE, transport, trgovina,
računovodstvo, d.o.o., sedež: Kompolje
83, Videm-Dobrepolje, pod vložno št.
1/27640/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-38755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00514 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa DATURA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, kmetijstvo in storitve, d.o.o.,
Lož, Pod zidom 12, sedež: Pod zidom 12,
Lož, pod vložno št. 1/18374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, firme, sedeža, spremembo priimka in naslova
ustanoviteljice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5676754
Firma: DATURA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, kmetijstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DATURA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Nared Damjan in Kočevar Nered Jasna, oba iz Loža, Pod zidom 14
– vstopila 31. 3. 1992, vložila po 754.000
SIT, odgovornost. ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kočevar Nered Jasna, imenovana
31. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja, ki ima enaka
pooblastila kot direktor.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo
pijač; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih
surovin;
2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
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čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2996 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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; 5115 Posredništvo
pri
prodaji
pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, brvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Suhadolc Matija, imenovan 22. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
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 rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z opremo za AOP; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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, sladkornimi izdelki; 5137

Rg-38756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00525 z dne 13. 2. 1996 pod št. vložka
1/27426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934907
Firma: TAKLAM, trgovina in transport, d.o.o., Ljubljana, Za Opekarno 22
Skrajšana firma: TAKLAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Za Opekarno 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Suhadolc Matija, Ljubljana, Za Opekarno 22, vstopil 22. 1. 1996,
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Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5148 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih

barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6233 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni 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 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ivančna Gorica, Stična 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Papler Vilko, Golnik, Golnik 151, vstopil 1. 2. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mali Jožef, Kranj, Šorlijeva 2, imenovan 1. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6420
Telekomunikacije; 6711 Storitve finančnih
trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7120 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in

Rg-38757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00529 z dne 5. 4. 1996 pod št. vložka
1/27711/00 vpisalo v sodni register tega sodišča utanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5933960
Firma: STIŠKE MESNINE, d.o.o.
Skrajšana firma: S – M, d.o.o.
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popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

nomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 92311 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve.

dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-38759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00571 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa STIS, d.o.o., podjetje za svetovanje,
trgovino in storitve, Ljubljana, Podmilščakova 14, sedež: Podmilščakova 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12894/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5503710
Firma: STIS, d.o.o., podjetje za svetovanje, trgovino in storitve
Skrajšana firma: STIS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kavčičeva 64a.

Rg-38763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00655 z dne 26. 2. 1996 pod št. vložka
1/27482/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5935164
Firma: NOVA ORBITA, družba za računalniške storitve, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51
Skrajšana firma: NOVA ORBITA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Litijska 51
Osnovni kapital: 1,799.916 SIT
Ustanovitelj: Jovan Bojan, Ljubljana Polje, Snebersko nabrežje 76, vstopil 25. 1.
1996, vložil 1,799.916 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jovan Bojan, imenovan 25. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-38758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00540 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU, založba, tiskarna, knjigarna,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska cesta
97, Ljubljana, pod vložno št. 1/08757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5419476
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pipp Marijan, Niederdorf/Dolnja vas, Paul Kramer Gasse 14,
vstopil 29. 1. 1996, vložil 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-

Rg-38760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00573 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
MASTER FOODS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25616/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in vpis prokurista s temile
podatki:
Matična št.: 5859875
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnica Budja Stanislava, razrešena 5. 2.
1996; direktorica Ogrin Bernardka, Dobrova, Šujica 57, imenovana 5. 2. 1996, zastopa družbo v vseh primerih skupaj s prokuristom; prokurist Robinson James, SW7 4JA
London 6/34, Enteror’s Gate, imenovan 5.
2. 1996.
Rg-38762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00600 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27797/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934001
Firma: ATA, snemanje in produkcija,
d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva 7
Skrajšana firma: ATA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jauh Janez, Kranj, Cesta
na Brdo 22, vstopil 12. 3. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jauh Janez, imenovan 12. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska

Rg-38765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00837 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
JELEN, d.o.o., trgovina, servis, Dolenjskega odreda 6, Ivančna Gorica, sedež:
Dolenjskega odreda 6, Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/05960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5344816
Firma: JELEN, d.o.o., Trgovina, servis
Skrajšana firma: JELEN, d.o.o.
Sedež: Grosuplje, Plešivica pri Žalni
1a
Osnovni kapital: 1,500.390 SIT
Ustanovitelja: Janša Rajko, Grosuplje,
Plešivica pri Žalni 1a, vstopil 17. 7. 1992,
vložil 1,500.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Balant Marjan, izstopil 19. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1996: 3331
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
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nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.: 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

mi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7511 Dejavnost uprave; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvajanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-38767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00873 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VIA INTERNATIONAL, d.o.o.,
mednarodna trgovina, Ljubljana, Stegne 27, sedež: Stegne 27, Ljubljana, pod
vložno št. 1/078757/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, sedeža in spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo firme s temile
podatki:
Matična št.: 5398061
Firma: VIA INTERNATIONAL, mednarodna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VIA INTERNATIONAL, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška 197
Ustanovitelja: Teo Klar, Lendava, Partizanska 8, vstopil 26. 6. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mihalič Dušan, izstopil 16. 2. 1996.

Rg-38768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00900 z dne 22. 4. 1996 pod št. vložka
1/27779/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934311
Firma: UB URBANISTIČNI BIRO,
družba za urejanje okolja, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: UB URBANISTIČNI
BIRO, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Cankarjeva 32
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Ulčar Borut, Kamnik, Cankarjeva 32, vstopil 23. 2. 1996, vložil
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ulčar Borut, imenovan 23. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-

Rg-38769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00901 z dne 22. 4. 1996 pod št. vložka
1/27778/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934320
Firma: ATELJE ARKUS, oblikovanje,
arhitektura, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: ATELJE ARKUS,
d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Perovo 26
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Rutar Vera, Kamnik, Livarska ulica 5, vstopila 23. 2. 1996, vložila
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rutar Vera, imenovana 23. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7511 Dejavnost uprave; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92522
Varstvo kulturne dediščine.
Rg-38770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00911 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MEALEX-TRADING, podjetje za
uvoz-izvoz, posredništvo in trgovino,

Stran 2826

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 36 – 19. VI. 1997

d.o.o., Dergomaška 40, Ljubljana, sedež:
Dergomaška 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/18385/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5728215
Ustanovitelja: Šamec Milan, izstopil 31.
12. 1995; Mlakar Ana, Ljubljana, Dergomaška 40, vstopila 30. 6. 1993, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šamec Milan, razrešen 31. 12. 1995;
direktorica Mlakar Ana, imenovana 9. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo.

Rg-38773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00945 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SRP, Družba za prestrukturiranje
in upravljanje podjetij, d.d., sedež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/26449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5908345.
Na podlagi prve redne seje skupščine
družbe z dne 27. 2. 1996 se osnovni kapital
družbe z novimi vložki v višini 217,600.000
SIT poveča od 3,000.000 SIT na
220,600.000 SIT.

Skrajšana firma: AMBROŽIČ AM &
Co, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Ambrožič Majda Marija in
Ambrožič Frančišek, oba z Brezovice, Tržaška 454, vstopila 13. 3. 1990, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ambrožič Frančišek, imenovan 27. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi

Rg-38771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00922 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ABE MARKETING, d.o.o., Podružnica Trbovlje, Gabrsko 12, sedež: Gabrsko 12, Trbovlje, pod vložno št. 1/06859/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5382394004
Firma: ABE MARKETING, d.o.o., Podružnica Trbovlje
Sedež: Trbovlje, Gimnazijska cesta 16.
Rg-38772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00933 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa APORTA, d.o.o., trgovanje in storitve, Ljubljana, Lamutova 44, sedež: Lamutova 44, Ljubljana, pod vložno št.
1/05317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, firme in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5395844
Firma: APORTA, d.o.o., trgovanje in
storitve, Ljubljana
Ustanovitelja: Šiftar Koloman, izstopil
28. 12. 1995; Romih Duši, Ljubljana, Lamutova 44, vstopila 31. 12. 1989, vložila
1,568.168 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šiftar Koloman, razrešen 28. 12.
1995.

Rg-36683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00100 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LQM, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5924367
Firma: LQM, podjetje za posredovanje,
d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Ustanovitelja: Zajc Andrej, razrešen 8.
11. 1996, Isoski Pavle, Gorenja vas, Gorenja
vas 243, vstopil 8. 1. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 8. 1. 1996; direktor
Isoski Pavle, imenovan 8. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-36695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12490 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu vpisa IMELDA 8000, podjetje za TV produkcijo in marketing, d.o.o., Sattnerjeva 16,
Ljubljana, sedež: Sattnerjeva 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/03129/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5327393
Osnovni kapital: 4,600.000 SIT
Ustanovitelja: Simoniti Gregor, Slovenj
Gradec, Pot ob Moščici 26, vložil 230.000
SIT; Ocvirk Mojmir, Celje, Zagrad 58, vložil
4,370.000 SIT, oba vstopila 25. 11. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-36731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13685 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu vpisa A & AM, podjetje za trgovino, storitve
in posredovanje, d.o.o., Brezovica, Tržaška
454, sedež: Tržaška 454, Brezovica, pod
vložno št. 1/06392/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo firme, dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5854610
Firma: AMBROŽIČ AM & Co, družba
za trgovino, storitve in posredovanje, d.n.o.
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izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

100.000 SIT; Lenassi Matjaž, Ljubljana,
Cesta 24. junija 66, vložil 100.000 SIT; Rakar Bojan, Ljubljana, Kregarjeva 21, vložil
100.000 SIT; Kebe Matjaž, Cerknica, Kovačeva 7, vložil 110.000 SIT – vsi vstopili 17.
8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Horvat Metka, imenovana 22. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Lenassi Matjaž,
Lepičnik Bojan, Matjašič Igor, Iskra Alojz,
Vižintin Emil, vsi vstopili 17. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 9261 Obratovanje športnih objektov.

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-

Rg-36807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05943 z dne 28. 3. 1996 pod št. vložka
1/27659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5926602
Firma: EUROELMA, družba za trgovino in storitve Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROELMA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 23
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelji: ELMA-Tovarna gospodinjskih aparatov v Ljubljani p.o., Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 23, vložek 1,170.000
SIT; in Berglez Vladimir, Ljubljana, Pot na
Fužine 37, Bernik Janez, Ljubljana, Srednje
Gameljne 33b, Bučan Mojca, Kranj, Britof
334, Čubrilo Marija, Ljubljana, Kamnogoriška 41, Dončič Lili, Domžale, Robbova 24,
Drešar Jana, Komenda, Nasovče 19, Hajdinjak Vlado, Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 64, Malovič Janez, Ljubljana, Seliškarjeva 2, Mejač Sonja, Ljubljana, Nadgoriška
21, Palmieri Sabrina, Radomlje, C. Radomeljske čete 15, Pečnik Suzana, Ljubljana,
Pečarjeva 20, Roškar Diana, Cerklje, Adergas 49, Rožnik Tanja, Žabnica, Žabnica 45,
Sever Danijel, Mengeš, OF 7, Trzin, vsi vložili po 20.000 SIT ter Horvat Metka, Ljubljana, Runkova 1, vložila 30.000 SIT; Poje Ivan,
Ljubljana, Gača 5, vložil 30.000 SIT; Kavčič
Mirjam, Horjul, Horjul 42, vložila 40.000
SIT; Tanackovič Milan, Ljubljana, Prištinska 8, vložil 50.000 SIT, Iskra Alojz, Ljubljana, Spodnji Log 48, vložil 160.000 SIT;
Tršelič Mitja, Ljubljana, Celovška 83, vložil
50.000 SIT; Vižintin Emil, Ljubljana, Tbilisijska 40, vložil 80.000 SIT; Grabljevec Tatjana, Domžale, Bernikova 11, vložila

Rg-36834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01085 z dne 14. 3. 1996 pod št. vložka
1/27569/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5936047
Firma: KRIVAJA, družba za trgovino
in inženiring Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: KRIVAJA Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrijsko preduzeče
KRIVAJA Zavidovići, dioničko društvo u
mješovitoj svojini, p.o., Zavidovići, BiH,
Radnička, b.b., vsstop 27. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Starčević Hasan, Ljubljana, Gašperšičeva
8, imenovan 27. 10. 1995, predstavlja družbo
z omejitvijo, da za posle, katerih vrednost
presega 10,000.000 SIT, potrebuje soglasje
nadzornega sveta; prokuristka Kocjančič Čadež Danica, Ljubljana, Tržaška c. 47, imenovana 27. 10. 1995.
Člani nadzornega sveta: Čahtarević Jusuf, Mustafić Adem, Polić Alija, Džaferović
Zijad, vsi vstopili 27. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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 ko-
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no z ribami, raki, mehkužci; 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 prodajalnah z živili; 5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652 Drugo finančno posredništvo; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost.

Rg-37052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04481 z dne 27. 12. 1995 pri subjektu
vpisa CELLAMP, promet na veliko z neživili v tranzitu, svetovanje in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 13, sedež: Kvedrova 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/03192/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala,
firme, skrajšane firme, sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5304563
Firma: CELLAMP, promet na veliko z
neživili v tranzitu, svetovanje in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152
Skrajšana firma: CELLAMP, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 2,602.000 SIT
Utanovitelja: Fartek Oto in Kajdiž Ariana, oba iz Ljubljane, Hudourniška pot 18a,
vstopila 24. 10. 1989, vložila po 1,301.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5245 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-37043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03056 z dne 4. 10. 1995 pod št. vložka
1/26817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5908396
Firma: HELP PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zebič Irena, Ljubljana,
Pavšičeva 4, vstopila 25. 5. 1995, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zebič Irena, imenovana 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 192 Pro-

Rg-37044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03087 z dne 11. 7. 1995 pod št. vložka
1/26541/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5908442
Firma: ALON, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Dunajska
367
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Utanovitelj: Stankovič Marislav, Ljubljana, Rusjanov trg 10, vstopil 25. 5. 1995, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stankovič Marislav, imenovan 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
4531 Električne inštalacije; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-37059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04617 z dne 13. 10. 1995 pod št. vložka
1/26857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5913659
Firma: BERNARD IN DRUGI, trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: BERNARD IN DRUGI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Medvode, Zg. Senica 31a, Medvode
Ustanovitelja: Bernard Andrej in Kajzer
Darja, oba iz Medvod, Zg. Senica 31a, vstopila 18. 9. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bernard Andrej, imenovan 18. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 1532 Pro-
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izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 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 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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami.

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 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; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18808 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa ŽIVAS COMMERCE, Ljubljana, podjetje za trgovino, servisno proizvodnjo,
predstavništvo in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zg. Pirniče 25, Medvode, pod vložno št. 1/06805/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti in
spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5407630
Firma: ŽIVAS COMMERCE, Ljubljana, podjetje za trgovino, servisno proizvodnjo, predstavništvo in posredništvo,
d.o.o., Zg. Pirniče 25, Ljubljana
Skrajšana firma: ŽIVAS COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Židan Vanja, Medvode, Zg.
Pirniče 25, vstop 3. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 273 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ESC; 2733 Hladno profiliranje; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina

Rg-38630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18825 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu vpisa LES – PA, d.o.o., podjetje za lesno proizvodnjo in trgovino, Lužarji, sedež: Lužarji 1, Nova vas na Blokah, pod vložno št.
1/24484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5824214
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marolt Marija in Marolt
Franc, oba iz Nove vasi, Zakraj 2, vstopila
16. 2. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
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čil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 192 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-

delki; 524 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
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 stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

nega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5787688
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Propetrol AG Oiltrading
export import, Hergiswil, Švica, Schulhausstrasse 9, vstop 28. 5. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 5119
Posredništvo 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-38632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18835 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu vpisa ŠUPO, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Soteska 72, Kamnik, sedež: Soteska 72, Kamnik, pod vložno št. 1/18417/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5640989
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Podmiljšak Igor, Kamnik,
Soteska 72, vstopil 30. 3. 1992, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18855 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa SEA TRADE, družba za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bohinjčeva 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/24006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnov-

Rg-38638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18860 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa WAM, družba za izdelavo in prodajo radijsko vodenih modelov, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Ciril Metodov trg 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/04055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5310954
Osnovni kapital: 1,606.106 SIT
Ustanovitelja: Weiss Bojan in Mramor
Weiss Tatjana, oba iz Radomelj, Pod hribom
23a, vstopila 18. 12. 1989, vložila po 803.053
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-38640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18894 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa PEMOS, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Litija, sedež: Partizanska pot 10a, Litija, pod vložno št.
1/14572/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo kapitala ter spremem-
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bo in uskladitev dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5557968
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Strojan Peter, Litija, Partizanska pot 10a, vstopil 19. 12. 1991, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih
in
televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih

pripomočkov; 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko proceso krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
334 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 401 Oskrba z
elektriko; 4010 Oskrba z elektriko; 402 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 403 Oskrba s paro in toplo vodo;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 410 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavnega 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 rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in 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;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
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gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga

trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 611 Pomorski
promet; 6110 Pomorski promet; 612 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 622 Izredni zračni
promet; 6220 Izredni zračni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdr-

ževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitve dejavnosti, d.n.
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Rg-38641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18933 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu vpisa PRAH OPTIKA, podjetje za svetovanje
in prodajo proizvodov s področja optike,
d.o.o., Celovška 56, Ljubljana, sedež: Celovška 56, Ljubljana, pod vložno št.
1/17617/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5631092
Osnovni kapital: 3,894.100 SIT
Ustanovitelj: Prach Kurt, Villach Beljak
Avstrija, Widmangasse 4, vstopil 21. 11.
1991, vložil 3,894.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Pevec Miroslav, Ljubljana, Ulica Bratov Babnik 11, imenovan 31. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Tgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-38642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18945 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA SELIŠKAR, servis in trgovina za avtomobile, d.o.o., Vrhnika, Betajnova 16, sedež: Betajnova 16, Vrhnika, pod
vložno št. 1/16198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5587905
Osnovni kapital: 2,017.000 SIT
Ustanovitelja: Seliškar Boštjan in Mesec
Barbara, oba z Vrhnike, Betajnova 16, vstopila 20. 1. 1992, vložila po 1,008.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna

Rg-38644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18992 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpisa GRAPHTEC, podjetje za grafični inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska
43, Ljubljana, pod vložno št. 1/08150/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala, firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5417937
Firma: GRAPHTEC, podjetje za grafični inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,810.000 SIT
Ustanovitelji: Tori Franc, Ljubljana, Ižanska 200, vstopil 25. 6. 1990, vložil 905.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grobler Andrej, izstopil 30. 12. 1994; Plestenjak Janez,
Ljubljana, Ob Dolenjski železnici 178, vstopil 30. 12. 1994, vložil 905.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Grobler Andrej, razrešen 30. 12. 1994;
zastopnik Tori Franc, razrešen 30. 12. 1994
in imenovan za direktorja, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420

Rg-38648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19368 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu vpisa ZAJC, KOVINSKO PREDELOVALNA
INDUSTRIJA, d.o.o., Ljubljana, Jevčeva
pot 8, sedež: Jevčeva pot 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13609/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala ter spremembo dejavnosti, firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5670667
Firma: ZAJC, kovinsko predelovalna industrija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma. ZAJC, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 101
Osnovni kapital: 2,259.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Stane in Zajc Milena,
oba iz Ljubljane, Jevčeva pot 8, vstopila 27.
10. 1991, vložila po 1,129.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
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nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mali Jožef, Kranj, Šorlijeva 3, imenovan
1. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 2650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering), 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6420 Telekomunikacije; 6711
Storitve finančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19666 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
RIMA, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 105,
podjetje za razvoj, inženiring, montažo in
arhitekturo, sedež: Dunajska 105, Ljubljana, pod vložno št. 1/03415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo
firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5316103
Firma: RIMA, podjetje za razvoj, inženiring, montažo in arhitekturo, d.o.o., Dunajska 105, Ljubljana
Skrajšana firma: RIMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,948.000 SIT
Ustanovitelji: Ratej Iztok, Ljubljana, Vojkova 50, vstopil 22. 6. 1992, vložil 650.000
SIT; Ratej Nataša, Ljubljana, Vojkova 50, in
Lorbar Emil, Ljubljana, Reboljeva 1, oba
vstopila 19. 2. 1990, vložila po 649.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-38653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19741 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu vpisa P & S, poslovne analize in svetovanje,
Ljubljana, d.d., sedež: Linhartova 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/02459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.d. v d.o.o. in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo firme, sedeža, ustanovitelja, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5292999
Firma: P & S, poslovne analize in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: P & S, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sede: Ljubljana, Slovenska 56
Osnovni kapital: 7,491.000 SIT
Ustanovitelji: CIOS Center za investicijske in organizacijske storitve, p.o., Ljubljana, izstop 30. 5. 1992; Lipnik Janez, izstopil
17. 5. 1993; Šefman Boris, Ljubljana, Trebinjska 15, vstopil 16. 10. 1989, Šefman Bojan, Medvode, Vaše 4a, vstopil 30. 12. 1994
in Mikolić Dean, Ljubljana, Vrhovčeva 9,
vstopil 30. 12. 1994 – vložili po 2,497.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413

Rg-38654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00212 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu vpisa OKLEŠČEN TEAM, Storitve, trgovina,
k.d., sedež: Cesta v Zeleni log 21, Ljubljana, pod vložno št. 1/25389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5841810
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.
Rg-38656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00521 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa REGVAT, trgovsko in zastopniško podjetje, d.o.o., sedež: Titova 341, Ljubljana
Črnuče, pod vložno št. 1/05724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala ter spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5339120
Sedež: Ljubljana Črnuče, Dunajska 347
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Regvat Peter, Ljubljana Črnuče, Dunajska 347, vstopil 20. 12. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00529 z dne 5. 4. 1996 pod št. vložka
1/27711/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5933960
Firma: STIŠKE MESNINE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STIŠKE MESNINE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ivančna Gorica, Stična 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Papler Vilko, Golnik, Golnik 151, vstopil 1. 2. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/00708 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpisa ROS Engineering, podjetje za informatiko, proizvodnjo, organizacijo in trženje,
d.o.o., Ljubljana, Titova 4, sedež: Titova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02478/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5293626
Firma: ROS Engineering, podjetje za
informatiko, proizvodnjo, organizacijo in
trženje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROS Engineering,
d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenska 38.

javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-38660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/99711 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu vpisa Metalka Trgovina, Podjetje za prodajo
na drobno, d.o.o., Prodajalna 41 – Ruše,
sedež: Trg vstaje 8, Ruše, pod vložno št.
1/02356/19 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo poslovodje podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 511153033
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Karničnik Jožef, razrešen 23. 11. 1994;
direktor Filipič Dušan, Maribor, Krpanova
ulica 16, imenovan 23. 11. 1994, kot poslovodja vodi poslovanje podružnice brez omejitev.

novrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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
prodajalnah z živili.

Rg-38661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00768 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
DAIRY QEEN LJUBLJANA, podjetje za
gostinske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cankarjeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/10810/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5505755
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 2
Osnovni kapital: 190,292.200 SIT
Ustanovitelj: Facilities Funding, Amsterdam, Nizozemska, Strawinskylaan 923, vstop
28. 11. 1990, vložek 190,292.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Kosmač Jernej, razrešen 10. 8. 1995; zastopnik Carlo Massimilliano Gritti, imenovan 28. 11. 1990, zastopa družbo brez omejitev kot predsednik družbe; direktor Majcen
Ljubo, Kamnik, Novi trg 37, imenovan 10. 8.
1995, zastopa družbo v relacijah pred javnimi oblastmi, davčno ustanovo in socialnimi
institucijami in tretjimi strankami; odpira
bančne račune v imenu družbe; dogovarja za
pogodbe, ki zadevajo dejavnost družbe do
višine 20.000 DEM ali v odgovarjajoči protivrednosti v SIT; izvršuje plačila, ki se nanašajo na dejavnost družbe skupaj s podpisom
namestnika direktorja ali vodjem računovodstva v zvezi z njunim področjem odgovornosti vse do limita 20.000 DEM ali v
odgovarjajoči protivrednosti v SIT. Za vse
ostale zadeve se zahteva predhodna odobritev predsednika družbe.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-

Rg-38665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01024 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa SPELA, Podjetje za trgovino, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 17, sedež: Adamičeva 17, Ljubljana, pod vložno št. 1/18115/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5674590
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške de-

Rg-38679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01883 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa NEW TRADING, notranja in zunanja
trgovina, gospodarsko svetovanje, posredovanje in trgovinske storitvene dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tischlerjeva
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/16214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter spremembo družbenikov, firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5591104
Firma: NEW TRADING, Tuškej in drugi, notranja in zunanja trgovina, gospodarsko svetovanje, posredovanje in trgovske
storitvene dejavnosti, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NEW TRADING, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Tuškej Franc, vstopil
23. 2. l992 in Tuškej Ljudmila, vstopila
30. 3. 1995, oba iz Ljubljane, Tischlerjeva
22 – vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 602 Drug
kopenski promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti.
Rg-38680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01983 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu vpisa SOPOTNIK TRADE, Marketing, svetovanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 103, Ljubljana, pod vložno št.
1/06490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblaščenca s temile podatki:
Matična št.: 5357772
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Sopotnik Janja, Ljubljana, Glavarjeva
47, imenovana 23. 2. 1995.
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Pri sklepanju poslov, ki presegajo
2.000.000 SIT potrebuje soglasje ustanovitelja Stojana Sopotnika.

FINITURA, Podjetje za razvoj, projektiranje, proizvodnjo, kooperacijo, inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5449758
Firma: FINITURA, Podjetje za razvoj,
projektiranje, proizvodnjo, kooperacijo,
inženiring, marketing in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FINITURA, d.o.o.
Sedež: Dragomer, Brezovica, Prečna
pot 4
Ustanovitelji: Kotnik Dušan, Dragomer,
Prečna pot 4, vstopil 4. 1. 1991, vložil
1,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mehle Bojan, izstopil 1. 3. 1995; Košak Miro, Ljubljana, Prijateljeva 16, vstopil 4. 1.
1991, vložil 520.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 2. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

nih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-38681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02146 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu vpisa PARELEX, storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Clevelandska 49, Ljubljana, pod vložno št.
1/17536/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenika in
uskladitev dejavnosti ter prenehanje pooblastila za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5618142
Sedež: Ljubljana, Štihova 25
Ustanovitelja: Lazarević Radenko, izstopil 14. 4. 1995; Celin Đuro, Ljubljana, Štihova 25, vstopil 31. 1. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Lazarević Radenko, razrešen 14. 4.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska
propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-38683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02471 z dne 8. 2. 1996 pri subjektu vpisa

Rg-38684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02645 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ALLIED DOMECQ AGENCIES, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vurnikova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/22747/00 vpisalo v sodi register tega sodišča spremembo imena družbenika in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5742552
Osnovni kapital: 176,990.293,70 SIT
Ustanovitelj: Allied domecq Spirits & Wine (Europe) B.V., Breda Breda 4811 DH,
Chasseveld 7, vstop 12. 3. 1993, vložek
176,990.293,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje last-

Rg-38685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02696 z dne 2. 4. 1996 pod št. vložka
1/27686/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 5904072
Firma: Zavod za razvoj kabelsko-satelitsko televizijskega sistema Kamnik
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Kamnik, Nevlje 18
Osnovni kapital: 35,743.640 SIT
Ustanovitelji: Štebe Frančišek, Kamnik,
Jamova ulica 5, Sikošek Franc, Kamnik,
Groharjeva 9, Jeglič Anton, Kamnik, Jelovškova ul. 24, Kosmatin Miroslav, Kamnik, Markovo 3f, Burja Silvester, Kamnik,
Nevlje 22, Šunkar Mira, Kamnik, Žale 22,
Bič Rudolf, Kamnik, Žale 14, Osolnik Smilja, Kamnik, Medvedova 23, Slabajna Ljubo Roman, Kamnik, Tomšičeva ul. 3, Babinc Ivan, Ormož, Tomšičeva ul. 21, Bunić
Zoran, Kamnik, Perkova ul. 5, Koncilia Milan, Kamnik, Soteska 101, Klemen Anton,
Kamnik, Soteska 109, Berlec Janez, Kamnik, Pot 27. julija 2, Bukovšek Marjeta,
Kamnik, Steletova cesta 21, Smolnikar Viktor, Kamnik, Lobodova ulica 1, Dragaš Milenko, Kamnik, Trg talcev 8, Smolnikar
Igor, Kamnik, Lobodova ulica 1, Steklasa
Vladimir, Kamnik, Trg talcev 8, Sedušak
Anton, Kamnik, Tunjiška mlaka 5d, Petek
Jožica, Kamnik, Tunjiška mlaka 9f, Čimžar
Andrej, Tunjiška mlaka 10a, Bergant Urban, Kamnik, Podgorje 42a, Lenarčič Marko, Kamnik, Podgorje 47a, Prezelj Joško,
Kamnik, Podgorje 59, Gjurin Božidar, Kamnik, Šutna 3, Brozovič Igor, Stahovica,
Zgornje Stranje 6, Martinc Vojko, Stahovica, Godič 19, Kostrnik Ivan, Stahovica, Godič 10, Hočevar Jožef, Mekinje-Kamnik, Pot
na Jeranovo 3, Kališnik Samo, Ljubljana,
Zduša 16, Koncilja Jernej, Mekinje-Kamnik, Drnovškova pot 1a – vsi vstopili 12. 5.
1995, vložili po 1,116.988,70 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Burja Silvester, imenovan 12. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 6420 Telekomunikacije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Rg-38686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03038 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MIKROTOP, d.o.o., proizvodnja računalniške opreme in kompletnih informacijskih sistemov, blagovni promet na
debelo in drobno…, Ljubljana, Lepi pot
6, sedež: Lepi pot 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/04775/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5350000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Hutter Tomislav, razrešen 22. 12.
1994; direktor Levec Viktor, Ljubljana,
Kvedrova 7, imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 5116 Posredištvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
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 programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi
in analize; 744 Ekonomska propaganda;
7440 Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7525
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

salo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5865379
Osnovni kapital: 55,000.000 SIT
Ustanovitelji: Societa’Italiana per il gas
(Italgas), Torino, Italija, Via XX Settembre
41, vstop 8. 7. 1994, vložek 35,200.000 SIT;
Steirische Ferngas – Aktiengesellschaft
(Ferngas), Gradec, Gaslaternenweg 4a,
vstop 14. 2. 1995, vložek 8,250.000 SIT;
Petrol zemeljski plin, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11,
vstop 8. 7. 1994, vložek 11,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Ustanovitelja: Korotan Internationale
Handels und Beateiligungsgesellschaft,
M.B.H., Avstrija, 9020 Celovec, Viktringer
Ring 26, vstop 6. 2. 1991, vložek 900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korotan
IT. export-import, Srl., izstop 11. 4. 1995.

Rg-38687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03061 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25697/00 vpi-

Rg-38688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03492 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa JABA, d.o.o., trgovina, agencija in
zastopanje, sedež: Krištofova 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/04099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5326257
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bastar Jaki, Ljubljana, Krištofova 10, vstopil 19. 12. 1989, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Bregar Nevenka, Jesenice, Bokalova 11, imenovana 19. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-38692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03851 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ELCO, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pločanska 8, LjubljanaŠmartno, pod vložno št. 1/16231/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5589592
Firma: ELCO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Vipotnikova 7, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vipotnikova 7.
Rg-38694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03884 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KOROTAN, mednarodno podjetje
za trgovino in udeležbe, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Poljanska 97, Ljubljana, pod vložno št. 1/12006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5477573

Rg-38696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04178 z dne 15. 4. 1996 pod št. vložka
1/27816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5910277
Firma: BAMBI teks, proizvodnja tekstilnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: BAMBI teks, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Ljubljanska c. 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Silk trgovina, d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 14, vstop 11. 7. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fužir Matjaž, Ljubljana, Tržaška c.
49, imenovan 11. 7. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Poizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Rg-38697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04252 z dne 5. 2. 1996 pod št. vložka
1/27385/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5912881
Firma: NUČIČ IN PARTNER, storitveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: NUČIČ IN PARTNER,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Tesarska ulica 2
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Nučič Janezek, Ljubljana,
Tesarska ulica 2, vstopil 11. 8. 1995, vložil
7.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Holc Alenka, Ljubljana, Tesarska ulica 2, vstopila 11. 8. 1995, vložila
2.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nučič Janezek, imenovan 11. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996:
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 4543 Oblaganje tal in sten; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7470
Čiščenje stavb.
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Rg-33572
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02643 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa 3M-TRADE, trgovsko
podjetje Novo mesto, d.o.o., sedež: Stritarjeva 4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01272/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, družbenikov,
zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5415268
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Cvetkovič Marjan, Novo
mesto, Stritarjeva 4, vstop 1. 10. 1990, vložek 1,226.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cvetkovič Anka, Novo mesto, Stritarjeva 4, vstop 19. 12. 1994, vložek 284.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cvetkovič Marjan, razrešen 19. 12. 1994 kot
direktor in imenovan za družbenika, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorice; direktorica Cvetkovič Anka, zastopa družbo brez omejitev, oba imenovana
19. 12. 1994.
Dejavnost družbe se razširi z dodatnimi
dejavnostmi: proizvodnja drugega kovinskega reprodukcijskega materiala; proizvodnja elektronskih in komunikacijskih naprav,
od tega proizvodnja sestavnih delov električnih in elektronskih aparatov in naprav;
proizvodnja drugih elektrotehničnih izdelkov, od tega proizvodnja elektroinštalacijskega materiala; predelava kemičnih izdelkov, od tega predelava plastičnih mas in
pleksi stekla in gume; proizvodnja končnih
lesenih izdelkov; proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov; gostinske storitve prehrane, od tega druge storitve prehrane, storitve
prehrane na stojnicah, jedilnih vozovih in
drugih sredstvih potniškega prometa, storitve slaščičarn; druge gostinske storitve, od
tega kavarne, krčme, točilnice, bari; turistično posredovanje.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno in debelo z vsemi neživilskimi
proizvodi; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; proizvodnja
elektronskih komponent; proizvodnja drugega kovinskega reprodukcijskega materiala; proizvodnja elektronskih in komunikacijskih naprav, od tega proizvodnja
sestavnih delov električnih in elektronskih
aparatov in naprav; proizvodnja drugih
elektrotehničnih izdelkov, od tega proizvodnja elektroinštalacijskega materiala;
predelava kemičnih izdelkov, od tega predelava plastičnih mas in pleksi stekla in
gume; proizvodnja končnih lesenih izdelkov; proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov; gostinske storitve prehrane, od tega
druge storitve prehrane, storitve prehrane
na stojnicah, jedilnih vozovih in drugih
sredstvih potniškega prometa, storitve
slaščičarn; druge gostinske storitve, od tega kavarne, krčme, točilnice, bari; turistično posredovanje.
Posli zunanjetrgovinskega prometa: uvoz
in izvoz vseh neživilskih proizvodov; zastopanje tujih podjetij v prometu blaga in
storitev.
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Rg-33577
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00365 z dne 21. 2. 1996
pri subjektu vpisa INVEST INŽENIRING, Podjetje za organizacijo in vodenje investicijskih vlaganj, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Zwittrova 1, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo deležev zaradi vstopa novega družbenika,
spremembo zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5757088
Ustanovitelja: Invest, Podjetje za investicijsko dejavnost, d.o.o., Novo mesto, Novo
mesto, Zwittrova 1, vstop 20. 9. 1992, vložek
1,993.542,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Povše Žarko, Novo mesto, Smolenja vas
78, vstop 4. 9. 1995, vložek 351.801,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Povše Žarko, imenovan 4. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Sakelšak Zvonimir, razrešen 3. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska 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 rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 55 Gostinstvo; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-34791
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01862 z dne 17. 5. 1995
pri subjektu vpisa STARKE, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Črnomelj, sedež: Trubarjeva 14, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/03232/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5894760
Osnovni kapital: 1,559.390 SIT
Ustanovitelj: Keser Ivan, Črnomelj, Trubarjeva 14, vstop 18. 1. 1993, vložek
1,559.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34797
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02442 z dne 29. 2. 1996
pri subjektu vpisa BELT, Belokranjska železolivarna in strojna tovarna, d.o.o., Črnomelj, sedež: Cesta heroja Starihe 17,
8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/00216/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, uskladitev dejavnosti,
omejitev pooblastil zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5044871
Ustanovitelja: Republika Slovenija, izstop 4. 7. 1994; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
25. 9. 1992, vložek 263,998.823,59 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bahor Leopold, Črnomelj, Vojna vas 12a, razrešen kot zastopnik 21. 12. 1994 in imenovan za direktorja, zastopa družbo z omejitvijo, da za posle razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali obremenitvijo
nepremičnin, prevzemanja jamstev ter druge po naravi podobne posle, lahko sklene na
podlagi predhodnega soglasja skupščine.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-35274
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01245 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa LAURUS, podjetje za
gozdarske storitve, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Predgrad, sedež: Predgrad 33, 8342
Stari trg ob Kolpi, pod vložno št.
1/03007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5731950
Osnovni kapital: 1,630.940 SIT
Ustanovitelj: Majerle Dejan, Stari trg ob
Kolpi, Predgrad 33, vstop 5. 1. 1993, vložek
1,630.940 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35296
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02818 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa REGONT, Rekreacija,
gostinstvo in turizem, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Cesta herojev 54, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-

Št. 36 – 19. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2839

novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5514495
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Ciril, Novo mesto, Cesta herojev 54, vstop 26. 6. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s

kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-36434
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00436 z dne 26. 3. 1996
pri subjektu vpisa MANA, Turistična agencija, d.o.o., Novo mesto, sedež: Germova
3, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01791/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5513529
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijska 9
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

Rg-37007
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02735 z dne 3. 5. 1995
pri subjektu vpisa TIA, podjetje za turizem, inženiring in alternativo, Novo mesto, d.o.o., sedež: Kristanova 22, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/02888/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo sedeža, razširitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5734045
Sedež: 8000 Novo mesto, Smrečnikova 22
Osnovni kapital: 1,510.900 SIT
Ustanoviteljica: Sraka Marjanca, Ljubljana, Legatova 17, vstop 28. 10. 1992, vložek 1,510.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1995: 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
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kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
221 Založništvo; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 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; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-

skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-

Rg-37017
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00082 z dne 4. 4. 1996
pod št. vložka 1/03870/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5939640
Firma: STIN, storitve, trgovina, inženiring, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: STIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Nahtigalova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žulič Damjan, Novo mesto, Nahtigalova 5, vstop 22. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Žulič Damjan, imenovan 22. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.

Št. 36 – 19. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2841

čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na 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 blagom; 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; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6321 Druge pomož-

ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnost v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

dela v gradbeništvu; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi; zastopanje
in predstavljanje v prometu blaga in storitev; izvoz in uvoz neživilskih proizvodov;
proizvodnja, servisiranje in popravilo protieksplozijsko zaščitenih naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo
plini, pare in vnetljive tekočine.

Rg-37037
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02807 z dne 2. 4. 1996
pri subjektu vpisa MACELE & Co., elektromehanika in ostale storitve, d.n.o., sedež: Kot 34c, 8333 Semič, pod vložno št.
1/01442/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5483581
Dejavnost družbe se razširi za: proizvodnjo, servisiranje in popravilo protieksplozijsko zaščitenih naprav, namenjenih za
uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo plini,
pare in vnetljive tekočine.
Dejavnost se odslej glasi: izdelava in popravilo elektrotehničnih izdelkov; popravilo in vzdrževanje gospodinjskih električnih
aparatov; popravilo in vzdrževanje električnih strojev in drugih elektrotehničnih aparatov in naprav; inštalacijska in zaključna

Rg-37491
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00099 z dne 18. 4. 1996
pri subjektu vpisa VICOMP, Trgovina,
proizvodnja in storitve, Otočec ob Krki,
d.o.o., sedež: Nad Krko 15, 8222 Otočec
ob Krki, pod vložno št. 1/02318/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5703107
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovšek Igor, Otočec ob
Krki, Nad Krko 15, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 kovinskimi izdelki, barvami in
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gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-

Rg-37493
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02561 z dne 17. 4. 1996
pri subjektu vpisa RUDOLF, storitveno
podjetje, Novo mesto, d.o.o., sedež: Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01839/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5509904
Firma: RUDOLF, storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: RUDOLF, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LDS, Liberalna demokracija Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4,
vstop 9. 4. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Gerbec Patricija, razrešena 19. 3.
1996; zatopnik Derganc Jože, Novo mesto,
Nad mlini 29, imenovan 19. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;

Št. 36 – 19. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2843

ranje; ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega les, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2852 Splošna mehanična dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohštva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-38060
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00071 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR – KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ, z.o.o.,
Črnomelj, Kolodvorska 39, sedež: Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
2/00004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5146887
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje

Rg-38392
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00047 z dne 10. 5. 1996
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pri subjektu vpisa MEPRO, podjetje za
proizvodnjo in trgovino na debelo in
drobno, Trebnje, p.o., sedež: Ulica heroja
Slaka 7, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/01326/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o., povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika, spremembo zastopnika, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5868637
Firma: MEPRO, podjetje za proizvodnjo in trgovino na debelo in drobno, Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEPRO Trebnje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Elvira, izstopila
19. 12. 1994; Medved Srečko, Trebnje, Ulica heroja Slaka 7, vstopil 29. 12. 1994, vložil 1,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Medved Elvira, razrešena 29. 12.
1994; direktor Medved Srečko, imenovan
29. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska

obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-

govina 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 4232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cesti tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-38395
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00089 z dne 14. 5. 1996
pod št. vložka 1/03887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5939810
Firma: JEROVŠEK COMPUTERS
N.M., družba za proizvodnjo, trgovino in
računalništvo
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Skrajšana firma: JEROVŠEK COMPUTERS N.M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska
cesta 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerovšek Computers, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale, Nova ulica 11, vstop 28. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerovšek Matjaž, Medvode, Verje
31a, imenovan 28. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-

skem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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 programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 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 kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-38405
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00111 z dne 8. 5. 1996
pri subjektu vpisa ELEMIT, Trgovina in
storitve, d.o.o., Straža pri Novem mestu,
sedež: Novomeška 47, 8351 Straža pri Novem mestu, pod vložno št. 1/03417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v komanditno družbo, spremembo firme in družbenikov, uskladitev
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5889863
Firma: ELEMIT POGLAVC, Storitve,
trgovina, k.d.
Skrajšana firma: ELEMIT POGLAVC,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Poglavc Mitja – komplementar, Straža pri Novem mestu, Novomeška cesta 47, vstop 26. 5. 1993, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; en
komanditist, vstop 29. 3. 1995, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in

Stran 2846

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 36 – 19. VI. 1997

gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.

dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Skrajšana firma: PELIKAN, Novo mesto, d.o.o.
Sedež: 8210 Trebnje, Ul. Heroja Slaka 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Car Marjan, Novo mesto,
Kandijska cesta 43, vstop 21. 5. 1990, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Osmatchko Vitali, Trebnje, Ul. H. Slaka 30,
vstop 31. 7. 1995, vložek 1,425.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Osmatchko Vitali, imenovan 31. 7.
1995, namestnik direktorja, zastopa družbo
brez omejitev v zunanjem prometu.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Poredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo z 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina

Rg-38821
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00128 z dne 21. 5. 1996
pod št. vložka 1/03888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5943183
Firma: LINDIČ & PLUT, trgovinska
družba, d.n.o., Črnomelj
Skrajšana firma: LINDIČ & PLUT,
d.n.o., Črnomelj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Ručetna vas 9
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Lindič Borut, Uršna sela,
Gasilska pot 25, in Plut Nevenka, Semič,
Semič 44c, oba vstopila 3. 5. 1996, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Plut Nevenka, Semič, Semič 44c,
imenovana 3. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z 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 nespecializiranih pro-

Rg-38824
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00019 z dne 17. 5. 1996
pri subjektu vpisa TENS, Tovarna elektronskih naprav in spajkalnikov, d.o.o.,
sedež: Velika Cikava 22, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5321549
Ustanovitelji: Kastrevc Roman, Novo
mesto, Šegova ul. 68, vstopil 12. 1. 1994,
vložek 508.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ravnikar Dušan in Rifelj Zdenko, oba
izstopila 27. 12. 1994; Udovič Usenik Darinka, Novo mesto, Jakčeva ul 13, vstopila
12. 1. 1994 vložek 508.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja; R.A.P., Proizvodnja in
trgovina, Novo mesto, d.o.o., Novo mesto,
Srebrniče 19, vstop 12. 1. 1994, vložek
508.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-39552
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00016 z dne 21. 5. 1996
pri subjektu vpisa PELIKAN, trgovina in
zastopanje Novo mesto, d.o.o., sedež: Komandanta Staneta 6, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01037/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5380642
Firma: PELIKAN, kulturno glasbena
dejavnost, trgovina in posredništvo, Novo mesto, d.o.o.
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na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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, navigacjo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-

javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

melj 6, razrešen 7. 3. 1996 kot direktor in
ponovno imenovan kot predsednik uprave –
glavni direktor, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Stare Anton, razrešen 7. 3.
1996.
Člani nadzornega sveta: Zorc Slovenko,
Šešok Dušan, Kolman Dragomir, Migalič
Maks, Golobič Peter in Vrlinič Radivoj, vsi
vstopili 7. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n. 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-

Rg-39562
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00115 z dne 27. 5. 1996
pri subjektu vpisa ISKRA, Industrija kondenzatorjev in opreme, Semič, Vrtača 1,
d.o.o., sedež: Vrtača 1, 8333 Semič, pod
vložno št. 1/00099/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti, zastopnikov in nadzorni svet s
temile podatki:
Matična št.: 5045762
Firma: ISKRA KONDENZATORJI,
Industrija kondenzatorjev in opreme, d.d.
Skrajšana firma: ISKRA KONDENZATORJI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.140,140.000 SIT
Utanovitelji: Iskra, Industrija kondenzatorjev in opreme, Semič, p.o., izstop 7. 3.
1996; Iskra HOLDING, d.d., Ljubljana,
Ljubljana,
Kotnikova
28,
vložek
157,568.000 SIT, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ljubljana, Župančičeva 3, oba vstopila 27. 12. 1990, vložek
75,592.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 90,698.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložek 90.698.000 SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
181.396.000 SIT, Absec Anica, Semič, Krupa 12 in ostali udeleženci interne razdelitve delnic s seznama, ki je priložen Aktu
o lastninskem preoblikovanju, vložek
181,396.000 SIT, Absec Anica, Semič, Krupa 12 in ostali udeleženci notranjega odkupa delnic s seznama, ki je priložen Aktu
o lastninskem preoblikovanju, vložek
362,792.000 SIT vsi vstopili 7. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štefanič Janez, Gradac v Beli krajini, Podze-
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javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje, 9000 Storitve javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Prisojna pot 5, oba vstopila 15. 3. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jankovič Miloš, razrešen 14. 3. 1996;
direktor Kralj Ivan, Brusnice, Velike Brusnice 86, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Wachter Aleš, Novo mesto Prisojna pot 5, zastopa družbo brez omejitev
kot pomočnik direktorja – oba imenovana
15. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 2532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Polovič Erna, razrešena 19. 12.
1995; direktor Gliha Janez, imenovan 19.
12. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39563
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00160 z dne 27. 5. 1996
pod št. vložka 1/03882/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5944023
Firma: AVTO SLAK, Trgovina, servis
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO SLAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Obrtniška ulica 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slak Anton, Trebnje, Stari
trg 18, vstop 14. 5. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slak Anton, Trebnje, Stari trg 18,
imenovan 14. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Rg-39555
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00145 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa MINIMA, trgovina in
storitve Brusnice, d.o.o., sedež: Brusnice
13, 8321 Brusnice, pod vložno št.
1/01198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo družbenikov, zastopnikov, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5414202
Firma: AREX – ORODJARNA, d.o.o.
Skrajšana firma: AREX – ORODJARNA, d.o.o.
Sedež: 8310 Šentjernej, Trubarjeva 7
Ustanovitelja: Jankovič Miloš, izstop
14. 3. 1996; Kralj Ivan, Brusnice, Velike
Brusnice 86, in Wachter Aleš, Novo mesto,

Rg-39565
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00105 z dne 20. 5. 1996
pri subjektu vpisa POMADA, podjetje za
trgovino, špedicijo in turizem, d.o.o., sedež: Germova 3, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01388/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, spremembo poslovnih deležev, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5850649
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov
trg 8
Ustanovitelji: Polovič Gorazd, Novo mesto, Cesta herojev 22, vstop 19. 11. 1990,
vložek 544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Gliha Janez, Kostanjevica na Krki,
Oražnova 17, vložek 760.000 SIT in Zore
Justina, Novo mesto, Šmihel 33, vložek
51.400 SIT, oba vstopila 23. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39566
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00043 z dne 27. 5. 1996
pri subjektu vpisa P & EMS, Proizvodnja
elektromehanskih sistemov, d.o.o., sedež:
Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, pod vložno št. 1/00593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, spremembo
– povečanje osnovnega kapitala, spremembo poslovnih deležev, spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5323142
Firma: HIPOT – P&EMS, Proizvodnja
elektromehanskih sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPOT – P&EMS,
d.o.o., Šentjernej
Osnovni kapital: 87,569.703 SIT
Ustanovitelji: FEST, d.o.o., podjetje za
trgovino, razvoj, svetovanje in finančni inženiring, Šentjernej, Trubarjeva 7, vstop
29. 5. 1995, vložek 42,078.726 SIT, odgovornost: ne odgovarja; AVTOTEHNA, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 54, vložek:
34,150.032 SIT; Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, p.o., Novo mesto, Trdinova
ulica 23, vložek 11,340.945 SIT – oba vstopila 19. 1. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-39569
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00165 z dne 28. 5. 1996
pri subjektu vpisa TAK, trgovina, arhitektura in kultura Novo mesto, d.o.o., sedež:
Trdinova 14, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00719/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5343437
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
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Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in 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; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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, tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-

pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9253 De-
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javnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

široke porabe; 5141 Trgovina 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55 Gostinstvo; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 62
Zračni promet; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 63
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-40260
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00188 z dne 10. 6. 1996
pri subjektu vpisa SAMBURU, Novo mesto, d.o.o., trgovsko podjetje, sedež: Nad
mlini 18, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02277/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova – natančnega naziva, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5610567
Sedež: 8000 Novo mesto, Nad mlini 50
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51 Posredništvo in
trgovina na debelo, razen z motornimi vozili;
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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki

Rg-40261
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00153 z dne 10. 6. 1996
pri subjektu vpisa DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o., sedež: Partizanska c. 14a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža – natančnega naslova s temile podatki:
Matična št.: 5198984
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijska 1.
Rg-40262
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00170 z dne 10. 6. 1996
pod št. vložka 1/03892/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5949432
Firma: SINANOVIČ & Co., storitve in
trgovina, d.n.o., Črnomelj
Skrajšana firma: SINANOVIČ & Co.,
d.n.o., Črnomelj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Ulica Moše Pijade 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sinanović Fahrudin, Črnomelj, Ulica Moše Pijade 2, in Bajrović
Fadil, Novi Pazar, Ulica Emina Redžepagiča 79, oba vstopila 27. 5. 1996, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sinanović Fahrudin, imenovan 27. 5.
1996.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
2670 Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7470 Čiščenje
stavb.
Rg-40263
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00091 z dne 5. 6. 1996

Št. 36 – 19. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2851

pri subjektu vpisa MERCATOR-KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA, z.o.o.,
sedež: Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika,
pod vložno št 2/00025/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo – uskladitev dejavnosti, spremembo članov s temile
podatki:
Matična št.:5129885
Osnovni kapital: 8,176.675 SIT
Ustanovitelji: Ambrožič Janez, Metlika,
Gornja Lokvica 25, vstopil 23. 7. 1992, Ambrožič Jože, Metlika, Bušinja vas 1b, vstopil
18. 6. 1992, Bajuk Jožef, Metlika, Drašiči 17,
vstopil 27. 5. 1993, Brinec Angela, Metlika,
Rosalnice 20, vstopila 21. 7. 1992, Berkopec
Jožef, Gradac, Zemelj 2, vstopil 5. 6. 1992,
Brodarič Slavko, Gradac, Krasinec 29, vstopil 5. 6. 1992, Brdar Jure, Kašt, Hrvaška,
Brašljevica 17, vstopil 10. 6. 1992, Bučar Jože, Metlika, Grabrovec 4a, vstopil 18. 6.
1992, Badovinac Janko, Metlika, Radovica
26, vstopil 20. 6. 1992, Bajuk Jože, Metlika
Radovica 70, vstopil 26. 6. 1992, Berkopec
Ivan, Gradac, Zemelj 1, vstopil 26. 6. 1992,
Brinc Jožef, Metlika, Mestni Log 9, vstopil
26. 6. 1992, Bezek Jože, Metlika, Trdinova
pot 15, vstopil 12. 6. 1992, Bajuk Jože, Metlika, Drašiči 51, vstopil 22. 9. 1992, Bajuk
Ivan, Metlika, Radovica 54a, vstopil 23. 9.
1992, Badovinac Jure, Metlika, Vinogradniška 26, vstopil 24. 9. 1992, Črnugelj Alojz,
Metlika, Grabrovec 3, vstopil 24. 11. 1992,
Črnugelj Martina, Metlika, Grabrovec 26,
vstopila 8. 12. 1992, Črnič Alojz, Gradac,
Grm 10a, vstopil 4. 6. 1992, Črnič Vida, Metlika, Grabrovec 19, vstopila 20. 6. 1992, Dragovan Alojzij, Metlika, Dolnja Lokvica 1,
vstopil 28. 9. 1992, Drakulič Jure, Radatoviči, Hrvaška, Veliko Liješče, vstopil 5. 10.
1992, Dragovan Jožef, Metlika, Drašiči 11,
vstopil 12. 6. 1992, Dragovan Slavko, Metlika, Svržaki 9, vstopil 15. 6. 1992, Filak Anton, Gradac, Griblje 11a, vstopil 21. 7. 1992,
Fir Anton, Metlika, Slamna vas 24, vstopil 16.
8. 1992, Ferenac Janko, Metlika, Božakovo
15, vstopil 17. 6. 1992, Goleš Ilija, Metlika,
Jerebova 12, vstopil 26. 6. 1992, Gornik Jože, Metlika, Grabrovec 38, vstopil 7. 6. 1992,
Govednik Anton, Metlika, Čurile 11, vstopil
18. 6. 1992, Gosenca Viktor, Metlika, Radovica 43, vstopil 22. 6. 1992, Gršič Anton,
Metlika, Bojanja vas 11, vstopil 24. 7. 1992,
Gerkšič Anton, Metlika, Gornji Suhor 15,
vstopil 25. 8. 1992, Gornik Martin, Metlika,
Bušinja vas 22, vstopil 22. 9. 1992, Gurovič
Dane, Radatoviči, Hrvaška, Liješče 7, vstopil
16. 9. 1993, Hrnjak Nikola, Kašt, Hrvaška,
Brašljevica 2, vstopil 7. 6. 1992, Hrnjak Jure,
Kašt, Hrvaška, Brašljevica 9, vstopil 7. 6.
1992, Humljan Janez, Metlika, Boldraž 3a,
vstopil 9. 6. 1992, Herak Zvonimir, Kašt, Hrvaška, Brašljevica 12, vstopil 12. 6. 1992, Hrnjak Nikola, Metlika, Župančičeva 2, vstopil
22. 6. 1992, Hlebec Jože, Gradac, Boršt 2,
vstopil 24. 6. 1992, Herak Milan, Metlika, Šestova 15, vstopil 26. 6. 1992, Herak Nikola,
Kašt, Hrvaška, Brašljevica 14, vstopil 22. 9.
1992, Hrnjak Nikola, Metlika, CBE 5, vstopil
21. 7. 1992, Hlebec Marija, Gradac, Kapljišče
7, vstopila 23. 7. 1992, Jakofčič Jože, Gradac,
Krasinec 5, vstopil 5. 6. 1992, Jakofčič Anton, Gradac, Krasinec 2, vstopil 5. 6. 1992,
Jakljevič Jožef, Metlika, Grabrovec 1, vstopil
17. 6. 1992, Jaklič Andrej, Gradac, Krasinec

14, vstopil 26. 6. 1992, Janžekovič Alojzij,
Metlika, Radovica 40, vstopil 24. 7. 1992,
Janžekovič Anton, Metlika, Berčice 3, vstopil 25. 8. 1992, Jakljič Niko, Metlika, Rosalnice 22, vstopil 21. 7. 1992, Jurejevčič Martin, Gradac, Okljuka 2, vstopil 12. 4. 1995, Jaklič Anton, Gradac, Boršt 12, vstopil 12. 4.
1995, Kralj Anton, Gradac, Krasinec 6, vstopil 5. 6. 1992, Klepec Jožef, Gradac, Krasinec
28, vstopil 5. 6. 1992, Križan Anton, Gradac,
Otok 8, vstopil 18. 11. 1992, Klepec Anton,
Gradac, Krasinec 33, vstopil 5. 6. 1992, Kofalt Anton, Metlika, Križevska vas 2, vstopil
7. 6. 1992, Kramarič Kristina, Metlika, Rosalnice 38, vstopila 11. 6. 1992, Kramarič Martin, Metlika, Stara cesta 6, vstopil 11. 6. 1992,
Kraševec Franc, Metlika, Gornja Lokvica 14,
vstopil 15. 6. 1992, Kostelec Anton, Metlika,
Drašiči 13, vstopil 18. 6. 1992, Kure Ivan,
Gradac, Grm 8a, vstopil 18. 6. 1992, Kremesec Janez, Metlika, Stara cesta 9, vstopil 19.
6. 1992, Kočevar Anton, Metlika, Rosalnice
23, vstopil 23. 7. 1992, Kostelec Martin, Metlika, Radoviči 9, vstopil 31. 7. 1992, Koželj
Slavko, Metlika, Vinogradniška 7, vstopil 19.
6. 1992, Kramarič Drago, Suhor, Dragomlja
vas 6, vstopil 22. 6. 1992, Kočevar Martin,
Suhor, Dragomlja vas 13, vstopil 23. 6. 1992,
Kralj Anton, Gradac, Boršt 10, vstopil 24. 6.
1992, Kostelec Anton, Metlika, Slamna vas 4,
vstopil 24. 6. 1992, Kambič Mirko, Metlika,
Gornja Lokvica 10, vstopil 24. 6. 1992, Klepec Martin, Gradac, Prilozje 7, vstopil 26. 6.
1992, Kostelec Anton, Metlika, Krmačina 4,
vstopil 26. 6. 1992, Kostelec Stanko, Metlika,
Rosalnice 51, vstopil 12. 6. 1992, Lilič Jožef,
Metlika, Radovica 38, vstopil 17. 7. 1992,
Malešič Jožef, Metlika, Radoviči 21a, vstopil
7. 6. 1992, Makar Dako, Kašt, Hrvaška, Brašljevica 27, vstopil 12. 6. 1992, Matkovič Zofija, Gradac, Geršiči 7, vstopila 18. 6. 1992,
Muc Anton, Metlika, Gornja Lokvica 5b,
vstopil 18. 6. 1992, Muc Martin, Metlika,
Gornja Lokvica 8b, vstopila 18. 6. 1992, Muc
Anton, Metlika Gornja Lokvica 5b, vstopil
18. 6. 1992, Matekovič Ivanka, Metlika, Radovica 19, vstopila 23. 6. 1992, Molek Marija, Metlika, Slamna vas 13, vstopila 24. 6.
1992, Maljevič Josip, Metlika, Jerebova ulica 16, vstopil 26. 6. 1992, Malešič Anton,
Metlika, Radoviči 24, vstopil 26. 6. 1992,
Matkovič Martin, Gradac, Geršiči 6, vstopil
19. 6. 1992, Matkovič Miran, Gradac, Gornje
Dobravice 7, vstopil 3. 2. 1995, Nemanič Jožef, Metlika, Radovica 65, vstopil 21. 9.
1992, Nemanič Martin, Metlika, Božakovo
10, vstopil 22. 9. 1992, Nemanič Jože, Metlika, Boldraž 7, vstopil 24. 8. 1992, Nemanič
Jože, Metlika, Gornja Lokvica 6, vstopil 12.
6. 1992, Nemanič Anton, Metlika, Slamna
vas 1a, vstopil 17. 6. 1992, Nemanič Branko,
Metlika, Božakovo 20, vstopil 18. 6. 1992,
Nemanič Martin, Metlika, Drašiči 40, vstopil
18. 6. 1992, Nemanič Antono, Metlika, Gornja Lokvica 29, vstopil 18. 6. 1992, Nemanič
Anton, Metlika, Drašiči 9, vstopil 22. 6. 1992,
Nemanič Stanko, Metlika, Božakovo 21,
vstopil 26. 6. 1992, Nemanič Anton, Gradac,
Krivoglavice 4, vstopil 11. 8. 1993, Nemanič
Stanislav, Suhor, Dragomlja vas 1a, vstopil
22. 2. 1994, Obradovič Marija, Metlika, Boldraž 11, vstopila 12. 6. 1992, Oberman Anton, Metlika, Čurile 10, vstopil 18. 6. 1992,
Petric Jožef, Metlika, Radovica 8, vstopil 23.
9. 1992, Plut Jožef, Gradac, Krivoglavice 5,

vstopil 12. 10. 1992, Pečarič Martin, Metlika,
Drašiči 29, vstopil 11. 12. 1992, Plut Martin,
Metlika, Vidošiči 11, vstopil 17. 7. 1992, Prus
Zvonko, Metlika, Krmačina 8, vstopil 17. 7.
1992, Petric Ivan, Metlika, Trnovec 17, vstopil 22. 7. 1992, Pavlovič Jožef, Metlika, Drašiči 42, vstopil 6. 8. 1992, Pezdirc Peter, Gradac, Krasinec 35, vstopil 5. 6. 1992, Pezdirc
Anton, Gradac, Krasinec 12, vstopil 5. 6.
1992, Pečarič Martin, Metlika, Čurile 7, vstopil 7. 6. 1992, Penič Anton, Suhor, Bereča vas
34a, vstopil 7. 6. 1992, Plesec Jože, Metlika,
Železniki 3, vstopil 7. 6. 1992, Petkovič Draga, Metlika, Partizanski trg 12, vstopila 9. 6.
1992, Pečarič Zvonko, Metlika, Čurile 4,
vstopil 9. 6. 1992, Prus Jožef, Metlika, Krmačina 6, vstopil 9. 6. 1992, Petric Jožef, Metlika, Trnovec 2, vstopil 10. 6. 1992, Petje Vojko, Metlika, Radoviči 15, vstopil 12. 6. 1992,
Pezdirec Franc, Metlika, Grabrovec 8a, vstopil 15. 6. 1992, Petruša Jože, Metlika, Železniki 5, vstopil 18. 6. 1992, Plut Anton, Metlika, Drašiči 48, vstopil 17. 6. 1992, Pezdirc Janez, Gradac, Grm 13, vstopil 22. 6. 1992, Petric Ivan, Metlika, Grabrovec 37, vstopil 23.
6. 1992, Pezdirc Anton, Gradac, Grm 7, vstopil 24. 6. 1992, Plut Anton, Gradac, Gornje
Dobravice 1, vstopil 6. 8. 1993, Rus Martin,
Gradac, Gornje Dobravice 9, vstopil 2. 8.
1993, Radoš Anton, Metlika, Boldraž 2, vstopil 7. 6. 1992, Rus Martina, Metlika, Boldraž
17, vstopila 12. 6. 1992, Pajk Marjan, Metlika, Bojanja vas 9, vstopil 18. 6. 1992, Rožman Jože, Gradac, Prilozje 5, vstopil 24. 6.
1992, Rus Dušan, Metlika, Ulica 1. maja 4,
vstopil 26. 6. 1992, Rus Jožef, Metlika, Gornje Dobravice 4, vstopil 3. 4. 1995, Selakovič
Vladimir, Zagreb, Hrvaška, Kostanjevec 23,
vstopil 9. 2. 1993, Slobodnik Franc, Metlika,
Slamna vas 15, vstopil 8. 2. 1992, Sajko Marija, Metlika, Levstikova, n. h., vstopila 17. 7.
1992, Slobodnik Jože, Metlika, Vidošiči 9,
vstopil 20. 8. 1992, Simčič Janez, Metlika,
Železniki 4, vstopil 24. 8. 1992, Starašinič
Anton, Gradac, Krasinec 47, vstopil 5. 6.
1992, Starašinič Peter, Gradac, Krasinec 9,
vstopil 5. 6. 1992, Starašinič Anton, Gradac,
Krasinec 8, vstopil 4. 6. 1992, Slobodnik Anton, Metlika, Partizanski trg 11, vstopil 7. 6.
1992, Stariha Vladimir, Metlika, Vinogradniška 10, vstopil 9. 6. 1992, Slanc Jožef, Metlika, Berčice 4, vstopil 17. 6. 1992, Slanc Marija, Metlika, Berčice 1, vstopila 24. 6. 1992,
Smuk Jože, Gradac, Mlake 2, vstopil 28. 2.
1994, Slanc Anton, Metlika, Rosalnice 66,
vstopil 28. 3. 1995, Starašinič Mirko, Gradac,
Zemelj 15, vstopil 12. 4. 1995, Šuklje Martin,
Metlika, Dolnja Lokvica 23, vstopil 28. 9.
1992, Štefanič Terezija, Metlika, Drašiči 14,
vstopila 20. 7. 1992, Šuklje Jože, Metlika, Trnovec 22, vstopil 7. 6. 1992, Šuštarič Nikolaj,
Gradac, Prilozje 1, vstopil 5. 6. 1992, Šuklje
Jožef, Metlika, Dolnja Lokvica 3, vstopil 11.
6. 1992, Škof Marija, Metlika, Boldraž 14,
vstopila 12. 6. 1992, Škof Marija, Metlika,
Boldraž 5, vstopila 12. 6. 1992, Štefanič Ivan,
Gradac, Kapljišče 1, vstopil 17. 6. 1992, Štefanič Marija, Gradac, Primostek 13, vstopila
17. 6. 1992, Šifrar Franc, Suhor, Bereča vas
9a, vstopil 15. 6. 1992, Štrucelj Jakob, Gradac, Zemelj 17, vstopil 15. 6. 1992, Štubler
Ivan, Metlika, Gornja Lokvica 52, vstopil 18.
6. 1992, Štefanič Anton, Gradac, Gornje Dobravice 5, vstopil 19. 2. 1995, Šterk Jože,
Gradac, Griblje 60, vstopil 13. 3. 1996, Težak
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Ivan, Suhor, Dragomlja vas 20, vstopil 26. 6.
1992, Vajda Maksimilijan, Metlika, Vinogradniška 41, vstopil 9. 6. 1992, Vovk Ana,
Metlika, Radovica 60, vstopila 24. 8. 1992,
Vraničar Stanislav, Metlika, Čurile 8, vstopil
24. 8. 1992, Vergot Ivan, Metlika, Tomšičeva 10, vstopil 12. 6. 1992, Vraničar Jože,
Metlika, Slamna vas 17a, vstopil 12. 6. 1992,
Vukšinič Martin, Metlika, Grabrovec 21,
vstopil 12. 6. 1992, Vukšinič Martin, Metlika, Boldraž 1, vstopil 16. 6. 1992, Vidovič
Milan, Metlika, Ul. 14. divizije 12, vstopil 17.
6. 1992, Vukšinič Anton, Metlika, Grabrovec
42, vstopil 18. 6. 1992, Vraničar Avgust,
Metlika, Slamna vas 20, vstopil 24. 6. 1992,
Vukšinič Franc, Metlika, Križevska vas 21,
vstopil 16. 2. 1994, Volaj Slavko, Metlika,
Božakovo 4, vstopil 7. 4. 1995, Zupanič Jože, Gradac, Krasinec 7, vstopil 5. 6. 1992, Zepuhar Franjo, Suhor, Sela 12, vstopil 7. 6.
1992, Žugelj Andrej, Metlika, Čurile 22,
vstopil 15. 6. 1992, Žnidaršič Jožef, Metlika,
Kapljišče 6, vstopil 26. 6. 1992, Bajuk Stanislav, Gradac, Primostek 1, vstopil 5. 10. 1995
– vsi vložili po 45.175 SIT, odgovornost:
ostalo; Cajnar Anton, izstopil 15. 6. 1994,
Dragovan Anton, izstopil 26. 7. 1994, Jurejevčič Nikola, izstopil 26. 7. 1994, Janžekovič Janez, izstopil 13. 9. 1994, Matekovič Jure, izstopil 13. 9. 1994, Nemanič Stanislav, izstopil 13. 9. 1994, Nemanič Jožef, izstopil 13.
9. 1994, Rus Anton, izstopil 13. 9. 1994, Starešinič Marija, izstopila 13. 9. 1994, Slanc Jože, izstopil 13. 9. 1994, Žugelj Jože, izstopil
14. 9. 1992.
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živinoreja;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
podaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

varna tekstilno avtomobilske opreme,
d.o.o., Mirna, sedež: Cesta 3. bataljona
VDV 41, 8233 Mirna, pod vložno št.
1/02691/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5667178
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dulc Janez, razrešen 21. 6. 1995;
direktor Uhan Miran, Mirna, Sokolska 12,
imenovan 22. 6. 1995, direktor – poslovodja, zastopa družbo brez omejitev.

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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda.

Rg-40265
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00310 z dne 7. 6. 1996
pri subjektu vpisa TOM – OPREMA, To-

Rg-40266
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02340 z dne 30. 4. 1996
pri subjektu vpisa MEX, zunanja in notranja trgovina ter zastopanje, Metlika,
d.o.o., sedež: Župančičeva ul. 2, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/01501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov,
spremembo zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5450357
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Žist Franc, izstop 16. 8.
1993; Žist Andrej, Metlika, Župančičeva ul.
2, vstop 10. 12. 1990, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žist Franc, razrešen 16. 8. 1993.
Rg-40398
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00162 z dne 19. 6. 1996
pod št. vložka 1/03895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5947740
Firma: KURENT &, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana oblika: KURENT &, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Obrtniška 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Filipčič Krunoslav, Brežice, Bizeljska cesta 59, vložek 765.000 SIT,
Kurent Miro, Trebnje, Obrtniška 22, vložek
735.000 SIT, oba vstopila 26. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Filipčič Krunoslav; direktorica Kurent Marjeta, Vir pri Domžalah, Šaranovičeva 33, zastopa družbo brez omejitev –
oba imenovana 3. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 361 Proizvodnja pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z

Rg-40400
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00202 z dne 18. 6. 1996
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA NOVO
MESTO, Servisno prodajni center, d.o.o.,
sedež: Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5440025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sever Slavko, razrešen 14. 6. 1996;
direktor Patty Jožef, Brežice, Finžgarjeva 2,
imenovan 14. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-40401
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02537 z dne 19. 6. 1996
pri subjektu vpisa SILVA, Trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Tavčarjeva 1, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01833/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5499470
Osnovni kapital: 1,508.155 SIT
Ustanoviteljica: Mitrović Silva, Novo
mesto, Tavčarjeva 1, vstop 15. 7. 1991, vložek 1,508.155 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40402
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00200 z dne 19. 6. 1996
pri subjektu vpisa PRIMC, cementni izdelki, trgovina in gostinstvo, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Brod 36a, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01369/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenika, spremembo zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5430801
Sedež: 8000 Novo mesto, Šukljetova, n. h.
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Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Primc Vincenc, izstop 24.
4. 1995; Jerele Anton, Novo mesto, Šukljetova, n. h., vstop 24. 4. 1995, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Primc Vincenc, razrešen 24. 4. 1995;
direktor Jerele Anton, imenovan 24. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dular Jože, razrešen 31. 7. 1981;
zastopnik Rus Zvonko, Metlika, Breg revolucije 20, imenovan 31. 7. 1981, zastopa
muzej kot ravnatelj.

Rg-40411
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00134 z dne 12. 6. 1996
pri subjektu vpisa PIONIR AVTOHIŠA,
servisno prodajni center Novo mesto, d.d.,
sedež: Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
delniške družbe v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanovitelja, naziva zastopnika, uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5440025
Firma: AVTOHIŠA NOVO MESTO,
Servisno prodajni center, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA NOVO
MESTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelj: Gradbeno industrijsko podjetje PIONIR, p.o., Novo mesto, izstop 7. 5.
1995; Dolenjska banka d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 3, vstop 7. 5. 1996, vložek
378,910.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sever Slavko, razrešen 7. 5. 1996;
zastopnik Sever Slavko, Novo mesto, Levstikova 7, imenovan 7. 5. 1996, kot vršilec
dolžnosti direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-40403
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00201 z dne 19. 6. 1996
pri subjektu vpisa BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA, p.o., sedež: Trg svobode
4, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/00037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052149
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Brancelj Bednaršek Andreja, Metlika, Tomšičeva 14, imenovana 1. 4. 1996,
zastopa muzej kot ravnateljica; zastopnik
Rus Zvonko, razrešen 31. 3. 1996.
Rg-40404
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00186 z dne 18. 6. 1996
pri subjektu vpisa TOM – PLASTIKA, tovarna plastične opreme, d.o.o., sedež: Cesta na Gradec 5, 8233 Mirna, pod vložno
št. 1/03650/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5841283
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-40405
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00200 z dne 18. 6. 1996
pri subjektu vpisa BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA, p.o., sedež: Trg svobode
4, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/00037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052149

Rg-40408
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00158 z dne 17. 6. 1996
pod št. vložka 1/03894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5947715
Firma: TRADING TERMO, Inženiring
in trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: TRADING TERMO,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Mala Cikava
št. 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hercigonja Kata, Novo
mesto, Mala Cikava št. 9a, Mijatović Vojislav, Zagreb, Hrvaška, Josipa Prikrila št. 10,
Šmit Sanja, Zagreb, Hrvaška, Ivaničgradska
št. 64, vsi vstopili 14. 5. 1996, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Hercigonja Kata in direktor Mijatović Vojislav, zastopa družbo brez omejitev – oba imenovana 14. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z
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; 602 Drug kopenski promet; 652 Drugo finančno posredništvo; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje:
Rg-40410
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00193 z dne 14. 6. 1996
pri subjektu vpisa STREŠNIK, industrija
gradbenega materiala, d.d., sedež: Dobruška vas 45, 8275 Škocjan, pod vložno
št. 1/00104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5040108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sotler Dragotin, razrešen 10. 6. 1996;
direktor Saje Bojan, Novo mesto, Lamutova
21, imenovan 10. 6. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo odobravanja in najemanja kreditov do 10 % vrednosti osnovnega kapitala
družbe.
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Rg-34787
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01072 z dne 14. 3. 1995
pri subjektu vpisa PLUS, proizvodnja, trgovina na debelo in drobno ter svetovanje, Žužemberk, d.o.o., sedež: Cvibelj 12,
Žužemberk, pod vložno št. 1/02678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5666678
Osnovni kapital: 1,695.000 SIT
Ustanovitelj: Perko Alojz, Žužemberk,
Cvibelj 12, vstop 26. 8. 1992, vložek
1,695.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

gradnje (gospodarski, stanovanjski, javni
in drugi objekti), nizke gradnje in hidrogradnje, drugo projektiranje.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996: 1561
Mlinarstvo; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4532 Izolacijska dela; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-35273
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00942 z dne 7. 3. 1995
pri subjektu vpisa ARCH LINEA, projektiranje, inženiring, gradnja in design, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ljubljanska 8/c,
Novo mesto, pod vložno št. 1/02932/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbene pogodbe in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temele podatki:
Matična št.: 5724830
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska c. 4
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Gomišček Marko in Gomišček Vesel Mojca, oba iz Novega mesta,
Stranska vas 43 c, vstopila 18. 12. 1992,
vložila po 760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dosedanja dejavnost se razširi še na:
svetovanje podjetjem in posameznikom pri
poslovnih, ekonomskih, finančnih zadevah;
knjigovodske storitve; visoke gradnje, nizke gradnje in hidrogradnja, tudi v kooperaciji; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu, tudi v kooperaciji (elektroinstalacije, ogrevanje, vodovodne, prezračevalne in plinske instalacije); projektiranje in
sorodne tehnične storitve, od tega: izdelava investicijsko tehnične dokumentacije za
objekte visoke gradnje (gospodarski, stanovanjski, javni in drugi objekti), nizke
gradnje in hidrogradnje, drugo projektiranje.
Dejavnost odslej glasi: projektiranje
gradbenih objektov; inženiring; drugo projektiranje; prostorsko in urbanistično planiranje in projektiranje; izmera in kartiranje zemljišča; storitve reklame in ekonomske propagande; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; promet z
nepremičninami; davčno svetovanje; trgovina na debelo in drobno in v tranzitu vseh
neživilskih in živilskih proizvodov; zastopniške in posredniške storitve v prometu blaga in storitev; svetovanje podjetjem in posameznikom pri poslovnih, ekonomskih, finančnih zadevah; knjigovodske storitve;
visoke gradnje, nizke gradnje in hidrogradnja, tudi v kooperaciji; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu, tudi v kooperaciji (elektroinstalacije, ogrevanje, vodovodne, prezračevalne in plinske instalacije); projektiranje in sorodne tehnične
storitve, od tega: izdelava investicijsko tehnične dokumentacije za objekte visoke

Rg-40406
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00184 z dne 18. 6. 1996
pri subjektu vpisa NOVOLES - VEZAN
LES, furnir, vezane plošče in slojasti elementi, Straža, d.o.o., sedež: Na žago 6,
Straža, pod vložno št. 1/01241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5409993
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Guštin Gregor, razrešen 24. 3. 1996;
zastopnik Jovanovič Dušan, Novo mesto,
Seidlova 36, imenovan 24. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.
Rg-42320
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00232 z dne 17. 7. 1996
pri subjektu vpisa KOLPA’S, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis, d.o.o., Adlešiči 24a, sedež: Adlešiči
24a, Adlešiči, pod vložno št. 1/03386/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5782473
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
2852 Splošna mehanična dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
0/92.711 prirejanje klasičnih iger na srečo, in sicer: “dovoljenje za pridobitev klasične igre na srečo po 16. členu zakona o
igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 27/95) ni potrebno za tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 400.000
SIT”.
Rg-42321
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00234 z dne 16. 7. 1996
pri subjektu vpisa MARCOM, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Gor. Suhor, sedež: Gor. Suhor št. 19, Suhor, pod vložno
št. 1/00701/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5336546
Skrajšana firma: MARCOM, d.o.o.,
Gor. Suhor

Rg-42323
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02910 z dne 16. 7. 1996
pri subjektu vpisa KOLPA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Radovica, sedež:
Radovica 8, Metlika, pod vložno št.
1/01940/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5533007
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Ruklić Dragica in Petric
Jožef, oba iz Metlike, Radovica 8, vstopila
20. 10. 1991, vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-42325
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00218 z dne 15. 7. 1996
pri subjektu vpisa SLAP, podjetje za turizem in storitve, d.o.o., Stari trg, sedež:
Stari trg 17, Stari trg ob Kolpi, pod vložno št.: 1/02867/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skrajšano označbo firme in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5711266
Skrajšana firma: SLAP, d.o.o., Stari trg
ob Kolpi
Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
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dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

mi papirji, opravljanje opcijskih poslov,
opravljanje poslov izterjav in poravnav v
zvezi s prej navedenimi posli.

zunaj prodajaln; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-42326
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00238 z dne 12. 7. 1996
pri subjektu vpisa KARANTANIJA FILM,
distribucija video in film programa,
d.o.o., Šentrupert, sedež: Slovenska vas 5,
Šentrupert, pod vložno št.: 1/03628/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5827817
Ustanovitelj: Lončar Jože, izstop 12. 7.
1996; Lončar Tomaž, Mirna, Gubčeva ulica
11, vstop 12. 7. 1996, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42328
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00169 z dne 11. 7. 1996
pod št. vložka 1/03904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5947332
Firma: PERSPEKTIVA FT, finančni
trgi, d.o.o.
Skrajšana firma: PERSPEKTIVA FT,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, Kidričevo naselje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Južna Dare in Južna Vesna, oba iz Suhorja, Dragomlja vas 23, vstopila 23. 5. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Južna Vesna, imenovana 23. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Južna Dare, imenovan 23. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
J/65.2 drugo finančno posredništvo: trgovina z izvedenimi finančnimi instrumenti; opravljanje poslov v zvezi s terminskimi
pogodbami, in sicer: sklepanje terminskih
pogodb za devize in druge derivate, razen
sklepanja terminskih pogodb z vrednostni-

Rg-42329
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00097 z dne 11. 7. 1996
pri subjektu vpisa GTM, gostinstvo in turizem, d.o.o., Metlika, sedež: CBE 28,
Metlika, pod vložno št. 1/01795/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
pooblastila zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5494907
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Pešelj Vera, Črnomelj, Maverlen
7, razrešena 11. 12. 1992 in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42330
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00174 z dne 11. 7. 1996
pri subjektu vpisa SPM TRADE, proizvodnja in storitve, Šentjernej, d.o.o., sedež:
Trg Gorjanskega bataljona 3, Šentjernej,
pod vložno št. 1/02639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:
Matična št.: 5658071
Osnovni kapital: 1.514.000 SIT
Ustanovitelj: Boltes Florijan, Kostanjevica na Krki, Grajska c. 12, vstop 14. 4.
1995, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
361 Proizvodnja pohištva; 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; 511 Posredništvo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno

Rg-42334
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02840 z dne 9. 7. 1996
pri subjektu vpisa GRADNJA, podjetje za
izvajanje posameznih gradbenih del, Dragatuš, d.o.o., sedež: Brdarci 1, Dragatuš,
pod vložno št. 1/00887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo pooblastil zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5356458
Firma: GRADNJA – KUZMA & Co,
gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GRADNJA – KUZMA
& Co, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Kuzma Zdenka, vložek
600 SIT in Kuzma Branko, vložek 1.400
SIT, oba iz Dragatuša, Brdarci 1, vstopila 5.
3. 1990, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Kuzma Branko, razrešen 29. 12. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba firme iz: GRADNJA podjetje za izvajanje posameznih gradbenih del
Dragatuš d.o.o., Dragatuš, Brdarci 1 v:
GRADNJA – KUZMA & Co gradbeništvo
in storitve d.n.o.
Rg-42335
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02860 z dne 9. 7. 1996
pri subjektu vpisa HEAD, ekonomski inženiring, trgovina, turizem in zastopanje
Novo mesto, d.o.o., sedež: Prešernov trg
5, Novo mesto, pod vložno št. 1/00509/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5317711
Osnovni kapital: 1,584.901 SIT
Ustanovitelj: Bartelj Tomislav, Novo
Mesto, Jerebova 3a, vstop 28. 12. 1989, vložek 1,584.901 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42336
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00076 z dne 9. 7. 1996
pri subjektu vpisa LOZAR & Co, mi-
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zarstvo in tesarstvo Griblje, d.n.o., sedež:
Griblje 64, Gradac v Beli krajini, pod
vložno št. 1/03095/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5753406
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Matična št.: 5485886
Sedež: Novo mesto, Ločna 10a
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 502
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42337
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00054 z dne 9. 7. 1996
pri subjektu vpisa MLAKAR & Co, podjetje za gostinstvo, trgovino, proizvodnjo
in transport Trebnje, d.o.o, sedež: Stari
Trg 57, Trebnje, pod vložno št. 1/02293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5589312
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Mlakar Nada in Mlakar
Bogdan-Franc, vložila po 503.500 SIT ter
Mlakar Petra-Sandra, vložek 503.000 SIT,
vsi iz Trebnjega, Stari trg 57, vstopili 6. 4.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-42339
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00196 z dne 5. 7. 1996
pri subjektu vpisa KRKA ZDRAVILIŠČA,
zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Germova
ulica 5, Novo mesto, pod vložno št.
1/02355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5600120
Osnovni kapital: 2.657,097.522 SIT
Ustanovitelj: KRKA, tovarna zdravil,
p.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, vložek
2.657,097.522 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Soglasje Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.
1927/95-AS z dne 29. 3. 1995 za vpis
povečanja osnovnega kapitala do višine
2.657,097.522 SIT.
Rg-42344
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00222 z dne 4. 7. 1996
pri subjektu vpisa GIMPEX, trgovina,
proizvodnja, zastopanje, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Vavta vas 86, Straža, pod
vložno št. 1/01752/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s
temile podatki:

Rg-42345
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00219 z dne 3. 7. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, kmetijstvo,
trgovina, proizvodnja, storitve, z.o.o., Novo mesto, sedež: Rozmanova ulica 10, Novo mesto, pod vložno št. 2/00005/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5151350
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 3420 Pro-
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izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 51 Posredništvo in trgovina na debelo razen z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, 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 zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-

niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
G 52.31 dejavnost lekarn od tega le: prodaja zdravilnih zelišč in drugih pripravkov.

dišča spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5048567.

Rg-42347
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00218 z dne 3. 7. 1996
pri subjektu vpisa DINAMIC, ekonomskofinančni inženiring, d.o.o., Brusnice, sedež: Vel. Brusnice 69, Brusnice, pod vložno št. 1/02804/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s spremembo zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5694272
Ustanovitelji: Kranjc Sandi, Brusnice,
Velike Brusnice 69, vstop 5. 3. 1993, vložek 2,380.807 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pucelj Gregor, Novo mesto, Slavka
Gruma 40, vstop 5. 3. 1993, vložek
2,380.807 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golobič Helena, izstop 13. 5. 1996; Grilc
Bojan, Novo mesto, Slavka Gruma 56, vstop
5. 3. 1993, vložek 2,380.807 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik Grilc Bojan, razrešen 13. 5. 1996 in
imenovan za poslovodjo, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Golobič Helena,
razrešena 13. 5. 1996; družbenik Kranjc
Sandi, razrešen 13. 5. 1996 in imenovan za
poslovodjo, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Pucelj Gregor, razrešen 13. 5.
1996 in imenovan za poslovodjo, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-42348
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00214 z dne 3. 7. 1996
pri subjektu vpisa TRANZIT, špedicija in
transport Novo mesto, d.o.o., sedež: Kettejev drevored 44, Novo mesto, pod vložno št. 1/03302/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5766605
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 3
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.
Rg-42350
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00206 z dne 3. 7. 1996
pri subjektu vpisa DOLENJSKI LIST, Novo mesto, d.o.o., časopisno založniška
družba, Glavni trg 24, Novo mesto, sedež:
Glavni trg 24, Novo mesto, pod vložno št.
1/01575/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-42352
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00202 z dne 2. 7. 1996
pri subjektu vpisa TABAKUM EXPORTIMPORT, Novo mesto, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in prodajo, sedež: Velika Cikava 25, Novo mesto, pod vložno št.
1/01910/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5527996
Sedež: Novo mesto, Podbevškova 5
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Rg-42353
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00167 z dne 3. 7. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA POSEBNIH
VOZIL NOVO MESTO, d.d., sedež: Kandijska c. 60, Novo mesto, pod vložno št.
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1/01035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo statuta
z dne 25. 5. 1996 ter predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe z dne 25. 5. 1996
s temile podatki:
Matična št.: 5284112
Firma: TPV, trženje in proizvodnja
opreme vozil, d.d.

Matična št.: 5929644
Firma: HIPOT-ELTAS, proizvodnja
membranskih tipkovnic, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 7
Skrajšana firma:
HIPOT-ELTAS,
d.o.o., Šentjernej.

ske storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
157 Proizvodnja krmil za prehrano živali;
158 Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-42354
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00172 z dne 28.6. 1996
pri subjektu vpisa AK TRADE, trgovina,
storitve in posredovanje, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Smolenja vas 51a, Novo mesto, pod vložno št. 1/03632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenika in uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5835127
Ustanoviteljica: Nagelj Miran, izstop 7.
5. 1996; Vrtačič Melita, Novo mesto, Smolenja vas 51a, vstop 7. 5. 1996, vložek
2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 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; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 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
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-42355
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00210 z dne 28. 6. 1996
pri subjektu vpisa ELTAS, proizvodnja
membranskih tipkovnic, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 7, sedež: Trubarjeva 7,
Šentjernej, pod vložno št. 1/03884/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:

Rg-42357
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00199 z dne 28. 6. 1996
pod št. vložka 1/03898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5948088
Firma: GEOHIT, geodetske storitve,
d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: GEOHIT, d.o.o., Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebnje, Baragov trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Udovč Jože, Trebnje, Dolenje Ponikve 26, vstop 6. 6. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štepec Jože, Veliki Gaber, Veliki Gaber 115,
vstop 6. 6. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Udovč Jože, imenovan 6. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74201 Geodetsko,
geološko. geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-42360
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00197 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR – KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE z.o.o.,
Trebnje, Baragov trg 3, sedež: Baragov
trg 3, Trebnje, pod vložno št. 2/00001/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov zadruge, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5142385
Osnovni kapital: 17,006.704,50 SIT
Ustanovitelji: Sila Drago in ostalih 515
članov po seznamu iz članskega imenika
zadruge, z dne 31. 12. 1995, Trebnje, Rimska cesta 23, vstopili 5. 6. 1992, vložili
17,006.704,50 SIT; Občinski ljudski odbor
Trebnje, izstop 5. 6. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerman Ludvik, Mokronog, Gorenja
vas 9, imenovan 16. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev; direktor Kotar Drago, razrešen 15. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 020 Gozdarstvo in gozdar-

Rg-42361
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00216 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa AVTO SLAK, Trgovina, servis in storitve, d.o.o., sedež: Obrtniška ulica 51, Trebnje, pod vložno št.
1/03882/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in spremembo
družbene pogodbe z dne 21. 6. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5944023
Sedež: Trebnje, Stari trg 18.
Rg-42363
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00217 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa PIONIR, gradbeno industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto, sedež: Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00018/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
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Matična št.: 5075343
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Papež Franc, razrešen 26. 6. 1996;
zastopnik Pirc Vinko, Leskovec, Vihre 31,
imenovan 26. 6. 1996, zastopa družbo kot
vršilec dolžnosti generalnega direktorja.

Dejavnost družbe se razširi še na: popravilo obutve in drugih predmetov iz usnja,
nadomestkov usnja in gume.
Dejavnost podjetja je odslej: uvoz in izvoz živilskih in neživilskih izdelkov ter mešanega blaga; uvoz in izvoz tehničnih izdelkov, tehnične opreme, rezervnih delov, reprodukcijskega in potrošnega materiala; storitve reklame in ekonomske propagande ter
mednarodnega posredovanja; zastopanje tujih firm; uvoz in izvoz motornih vozil, plovil in opreme; turistične in agencijske storitve; prevoz potnikov in blaga za lastne
potrebe in potrebe drugih ter rent a car dejavnost; organizacija in izvajanje konsignacijskih in posredniških poslov s fizičnimi in
pravnimi osebami; popravilo obutve in drugih predmetov iz usnja, nadomestkov usnja
in gume.

nej, Resslova 4, vstop 27. 2. 1990, vložek
178.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Kodrič Darko, razrešen 28. 5. 1996 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-42364
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00211 z dne 26. 6. 1996
pod št. vložka 1/03897/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5539234
Firma: KRAŠCOMMERCE, podjetje
za trgovino, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: KRAŠCOMMERCE,
d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva 2
Osnovni kapital: 6,317.493 SIT
Ustanovitelj: KRAŠ, prehrambena industrija, d.d., Zagreb, Maksimirska cesta 130,
vstop 24. 10. 1991, vložek 6,317.493 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Repše Jože, Novo mesto, Jedinščica
46, imenovan 30. 6. 1992, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 0121
Reja govedi; 155 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 158 Proizvodnja drugih živil; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 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 nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1-13926/00, s firmo in sedežem:
KRAŠCOMMERCE podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 24, Ljubljana.
Rg-42365
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02872 z dne 24. 6. 1996
pri subjektu vpisa DABI, podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Metlika, sedež: Naselje Staneta Rozmana
18, Metlika, pod vložno št. 1/03133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5747589
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Crljenica Dako in Crljenica Biserka, oba iz Metlike, Naselje Staneta Rozmana 18, vstopila 29. 1. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42366
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 96/00196 z dne 24. 6. 1996
pri subjektu vpisa KROJAŠKO PODJETJE
TREBNJE, p.o., sedež: Gubčeve brigade
28, Trebnje, pod vložno št. 1/00006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5015758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gavrič Zvone, razrešen 6. 6. 1996;
zastopnica Mrvič Darja, Boštanj, Vrh 39,
imenovana 6. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.
Rg-42367
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00063 z dne 21. 6. 1996
pri subjektu vpisa JEFRA, podjetje za trgovino, vzdrževanje in popravilo motornih vozil ter gostinstvo, d.o.o., Otočec, sedež: Jelše pri Otočcu, Otočec, pod vložno
št. 1/03209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s
stvarnimi vložki in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5785065
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Franc, Otočec, Jelše pri Otočcu 3, vstop 15. 4. 1993, vložek
1,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42392
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00175 z dne 19. 7. 1996
pri subjektu vpisa KRES, procesni sistemi
in inženiring, d.o.o., Šentjernej, sedež:
Trubarjeva 5, Šentjernej, pod vložno št.
1/01039/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih
deležev ter spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5380839
Ustanovitelji: INFITEHNA, informacijski inženiring, d.o.o, izstop 18. 4. 1995; Gorišek Jožica, izstop 22. 12. 1995; Stopar
Martin, izstop 15. 4. 1996; Zupančič Andrej, izstop 6. 1. 1995; Grgovič Nevenka,
izstop 22. 3. 1995; Kodrič Darko, Podbočje,
Šutna 1, vstop 27. 2. 1990, vložek 1,201.650
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baznik
Franc, Novo mesto, Cesta herojev 56, vstop
27. 2. 1990, vložek 119.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rešetič Tomaž, Šentjer-

Rg-42394
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00194 z dne 18. 7. 1996
pod št. vložka 1/03905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5947979
Firma: VOLAR, Inženiring, trgovina
in zastopanje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šterk Pavel, Trebnje, Studenec 15, vstop 14. 6. 1996, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Romih Stanislav, Novo mesto, Šegova 88, vstop 14. 6.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Klobučar Borut, Črnomelj, Kočevje 22a, vstop 14. 6. 1996, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šterk Pavel, imenovan 1. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Romih Stanislav, imenovan 1. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Klobučar Borut, imenovan 1. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
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; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 55
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
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jem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.

pri subjektu vpisa TIT, transport in trgovina Črnomelj, d.o.o., sedež: Tomšičeva
14, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01799/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in poslovnih
deležev ter spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5934150
Ustanovitelja: Štefanič Tine, vstop 20.
5. 1991 in Štefanič Marija, vstop 14. 6. 1996,
oba Črnomelj, Tomšičeva 14, vložila po
773.235,30 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 511
Posredništvo; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 747 Čiščenje stavb.
Sklep o odstopu poslovnega deleža z
dne 14. 6. 1996.

1/02006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo - vpis zastopnika, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije s temile podatki:
Matična št.: 5545960
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pongrac Željko, Zagreb, Ljubijska 124, imenovan 7. 4. 1994, zastopa družbo kot poslovodja, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in 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;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141

Rg-42395
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00001 z dne 19. 7. 1996
pri subjektu vpisa ESOL, lesna predelava,
d.o.o., sedež: Belokranjska cesta 40, Črnomelj, pod vložno št. 1/03764/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, povečanje osnovnega kapitala
in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5904013
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelj: ADLES, mednarodno podjetje za svetovanje, inženiring, trgovino in
proizvodnjo v lesni industriji, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 90, vstop 10. 1.
1996, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
85322 Dejavnost invalidskih organizacij.

Rg-42391
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00253 z dne 23. 7. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR - KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ, z.o.o.,
Črnomelj, Kolodvorska 39, sedež: Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
2/00004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5146887

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Simonič Ivan, Semič, Črešnjevec 9, razrešen in zopet imenovan kot direktor dne
23. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42393
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00252 z dne 22. 7. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR - KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ, z.o.o.,
Črnomelj, Kolodvorska 39, sedež: Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
2/00004/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5146887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Simonič Ivan, Semič, Črešnjevec 9, razrešen
in zopet imenovan kot zastopnik dne 10. 5.
1996, v. d. direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-44246
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00273 z dne 27. 8. 1996

Rg-44247
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00275 z dne 26. 7. 1996
pri subjektu vpisa OPTIMA, proizvodno
in trgovsko podjetje, Šentrupert, d.o.o.,
Šentrupert, Bistrica 25, sedež: Bistrica 25,
8232 Šentrupert, pod vložno št. 1/00926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5364396
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln.
Rg-44248
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00141 z dne 23. 8. 1996
pri subjektu vpisa TSP, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, Šentrupert,
d.o.o., sedež: Brinje 1, 8232 Šentrupert,
pod vložno št. 1/02632/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5664713
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Đukič Ranko, Šentrupert, Brinje 1, vložek 1,600.000 SIT, vstop
3. 8. 1992, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44250
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00298 z dne 20. 8. 1996
pri subjektu vpisa INTERPROMET, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Kočevarjeva 3, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
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Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo 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 gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 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 tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, 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 prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-

vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi

Rg-44251
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00260 z dne 14. 8. 1996
pod št. vložka 1/03902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev nameravane firme s temile podatki:
Matična št.: 5948380
Firma: MAKOMA, d.o.o., prodajno
servisni center
Skrajšana firma: MAKOMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 8351 Straža pri Novem mestu, Rumanja vas 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Košmrl Marijan Jožef,
Domžale, Ljubljanska cesta 72, vstop 23. 7.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
družbenik Košmrl Marijan Jožef, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direktorja in direktorica Košmrl Marija, oba
Domžale, Ljubljanska c. 72, zastopa družbo
brez omejitev, oba imenovana 23. 7. 1996,
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
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živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjen dne 23. 7. 1996.
Ustanovitev vpisana v sodni register s
sklepom Srg 260/96, z dne 14. 8. 1996.

Ustanovitelja: Obrtna zadruga Unitehna, z.o.o., Trebnje, Baragov trg 6, vložek
525.000 SIT; Opus, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Šentrupert, Šentrupert, Gornje Jesenice 6, vložek 975.000 SIT, oba
vstopila 1. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pust Srečko, Trebnje, Levstikova 17,
imenovan 1. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 7. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 1. 7. 1996.

Rg-44376
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00294 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa ADRIA MOBIL, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Skalickega 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene, za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5710324
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Plesničar Danilo, razrešen 27. 8.
1996; direktorica Gole Sonja, Novo mesto,
Stranska vas 26, imenovana 1. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44253
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02880 z dne 26. 7. 1996
pri subjektu vpisa LAMEL, obrtne in poslovne storitve, d.o.o., Črnomelj, sedež:
Stražnji vrh 34, 8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/02306/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5610222
Osnovni kapital: 1,571.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Janez, Črnomelj, Stražnji vrh 34, vstop 6. 2. 1992,
vložek 1,571.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-44254
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00240 z dne 25. 7. 1996
pod št. vložka 1/03909/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5956692
Firma: UNIPLAST, d.o.o., proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: UNIPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Baragov trg 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Rg-44255
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00239 z dne 25. 7. 1996
pod št. vložka 1/03908/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5957737
Firma: NOVI GORJANCI, podjetje
za mednarodni in tuzemski transport,
d.o.o.
Skrajšana firma: NOVI GORJANCI,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmarješka
cesta 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Viator, podjetje za mednarodni in tuzemski transport, d.d., Ljubljana, Dolenjska cesta 244, vstop 11. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mamilovič Andrej, Novo mesto, Tavčarjeva ulica 3, imenovan 11. 7. 1996, zastopa družbo neomejeno, razen za posle, ki
presegajo tolarsko protivrednost 200.000
DEM, za katere potrebuje soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 25. 7. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 11. 7. 1996.

Rg-44377
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00291 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa TISKARNA NOVO
MESTO, d.d., sedež: Ragovska 7a, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00268/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5015286
Člani nadzornega sveta: Sladič Franc,
Sever Janez in Vide Silvo, vsi izstop 21. 6.
1996, Vizjak Igor, Sever Janez in Vide Silvo, vsi vstop 21. 6. 1996.
Rg-44379
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02868 z dne 11. 9. 1996
pri subjektu vpisa MPOV, storitve in trgovina, d.o.o., Vinica, sedež: Sečje selo 26,
8344 Vinica, pod vložno št. 1/03279/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5880190
Osnovni kapital: 2,126.000 SIT
Ustanovitelj: Puhek Miro, Vinica, Sečje selo 26, vstop 26. 4. 1993, vložek
2,126.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44380
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00280 z dne 6. 9. 1996
pri subjektu vpisa TOMI - KASTELEC IN
OSTALI, trgovina na drobno in debelo,
d.n.o., Novo mesto, sedež: Na Tratah 22,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5360668
Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
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dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7470
Čiščenje stavb; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti d.n..

nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-46332
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00286 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL, p.o., sedež: Šmihel 2, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5086841
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Gašperšič Marjeta, razrešena 31. 8. 1996;
zastopnica Hlača Irena, Novo mesto, Ob
Težki vodi 28, imenovana 1. 9. 1996, v.d.
ravnatelja, zastopa šolo brez omejitev.
Rg-46335
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00303 z dne 24. 9. 1996
pri subjektu vpisa TERCA, vzdrževanje
stanovanj in poslovnih prostorov ter promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert,
sedež: Šentrupert 124, 8232 Šentrupert,
pod vložno št. 2/00030/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5514410
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-

Rg-46378
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00302 z dne 3. 10. 1996
pri subjektu vpisa ISEA, servis-elektronika-avtomatika, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Cesta herojev 62, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01648/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis skrajšane firme, spremembo sedeža, spremembo - uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5490740
Skrajšana firma: ISEA, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Podbevškova ul. 4
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na

Rg-46379
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00215 z dne 4. 10. 1996
pod št. vložka 1/03916/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5948495
Firma: INTEKS, tekstilno podjetje,
d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: INTEKS, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Foersterjeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novoteks tkanina, izdelovanje preje in tkanin, p.o., Novo mesto,
Foersterjeva 10, vstop 10. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žižek Alfonz, Novo mesto, Šegova
ul. 4, imenovan 10. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
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tvo 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjen dne 10. 5. 1996.
Ustanovitev vpisana v sodni register s
sklepom Srg 215/96, z dne 4. 10. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gačnik Alojz, zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Tanović-Ostoja Damira, oba imenovana 17. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja

ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike, 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2734 Vlečenje žice; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge

PTUJ
Rg-37528
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00009 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpisa Obrtna zadruga PROGRESMETALOPROIZVODNJA, p.o., sedež:
Dr. Hrovata 8, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/00025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje zadruge v d.o.o.,
spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5273226
Firma:
METALOPROIZVODNJA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: METALOPROIZVODNJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 7,799.000 SIT
Ustanovitelji: Tanović Hasan, Hurič
Edin, Ostoja Darko, Novak Breda, vsi izstop 25. 11. 1994; Tanović-Ostoja Damira,
Čakovec, Lavoslav Ružička 18, vstop 23.
10. 1987, vložek 7,019.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Gačnik Alojz, Maribor,
Ljubljanska 86a, vstop 17. 1. 1995, vložek
779.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Prizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-

kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdekov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne 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 kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost.
Dejavnost G 51.18 - posredništvo, specializirano za prodajo raznovrstnih izdelkov, “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”,
dejavnost G 52.488 - trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, “razen
trgovine z orožjem in strlivom”,
dejavnost K 74.12 - računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske dejavnosti”,
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dejavnost K 74.14 podjetniško in poslovno svetovanje, “razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”,
dejavnost K 74.60 - poizvedovalne dejavnosti in varovanje, “samo varovanje”.

Rg-45379
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00170 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu vpisa RESENIK, podjetje za trgovino na veliko in malo ter storitve, d.o.o.,
sedež: Majšperk 33, 2322 Majšperk, pod
vložno št. 1/02475/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o uvedbi stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5396093
Firma: RESENIK, podjetje za trgovino na veliko in malo ter storitve, d.o.o. - v
stečaju
Skrajšana firma: RESENIK, d.o.o. - v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pulko Jožef in direktorica Jakolič
Nataša, oba razrešena 30. 7. 1996; stečajni
upravitelj Dubrovski Drago, Zreče, Cesta
na Roglo 11g, imenovan 30. 7. 1996.
Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju o
začetku stečajnega postopka opr. št. St. 7/96
z dne 30. 7. 1006.

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
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, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s

Rg-45367
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00130 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu vpisa PETEK ANDREJ & BOGOMIR,
podjetje za storitve, transport, proizvodnjo in trgovino, d.n.o., Podružnica ORTOMAX Ptuj, sedež: Potrčeva 28, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09452/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5906989
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kaiserberger Lidija, razrešena 15. 5. 1996; Andromako Matjaž, Starše, Prepolje 3a, imenovan 15. 5. 1996, zastopa družbo kot vodja. Omejitve: družbenik Andromako Matjaž
se pooblašča v okviru družbe samo za opravljanje in vodenje poslov v okviru registrirane dejavnosti v podružnici ORTO-MAX na
Ptuju, Potrčeva 28, katere ustanoviteljica je
ta družba, in sicer je vodja popolnoma samostojen pri izpolnjevanju finančnih obveznosti družbe - plačevanju računov, za sklepanje poslov pa potrebuje pisno soglasje ali
naknadno pisno odobritev obeh ustanoviteljev Petek Bogomirja in Petek Andreja.
Rg-45368
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00129 z dne 4. 7. 1996 pri subjektu vpisa PETEK Andrej & Bogomir, podjetje za storitve, transport, proizvodnjo
in trgovino, d.n.o., sedež: Vičava 81, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/09452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 5906989
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelj: Andromako Matjaž, Starše, Prepolje 3a, vstop 15. 5. 1996, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Rg-45376
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00122 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa MARLES NOTRANJA OPREMA, d.o.o., sedež: Kolodvorska 12, 2277
Središče ob Dravi,
pod vložno št.
1/01117/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep sodišča o začetku postopka stečaja, spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5298962
Firma: MARLES NOTRANJA OPREMA, d.o.o., - v stečaju
Skrajšana firma: MARLES NOTRANJA OPREMA, d.o.o., - v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šauperl Bratoljub, razrešen 5. 6.
1996; stečajni upravitelj Marinič Ignac, Maribor, Framska 4, imenovan 5. 6. 1996.
Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju o
začetku stečajnega postopka opr. št. St 5/96
z dne 5. 6. 1996.

Rg-45381
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00168 z dne 5. 9. 1996 pri subjektu vpisa UZANCA, trgovina, proizvodnja,
gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež: Trajanova ulica 15, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/07382/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti,
družbenikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5704413
Firma: UZANCA, trgovina, storitve,
promet, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Belšakova 76
Ustanovitelj: Tomanič Ivanka, izstop 26.
7. 1996; Širovnik Srečko, Ptuj, Belšakova
76, vstop 26. 7. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tomanič Ivanka, razrešena 26. 7.
1996; direktor Širovnik Srečko, Ptuj, Belšakova 76, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Bednjički Rozalija, Ptuj, Belšakova 76, oba imenovana 26. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 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 kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
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tekstilom; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina
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 izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomska propaganda.
Dejavnost G 51.18 posredništvo,
sprecializirano za prodajo določenih
izdelkov d.n. »razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov«.

Ustanovitelji: OLO Ptuj, izstop 9. 4.
1996, Kapitalski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 15,000.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek 15,000.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 107,080.000 SIT,
Upravičenci interne razdelitve, vložek
12,920.000 SIT, vsi vstop 9. 4. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnc Boris, razrešen 9. 4. 1996;
Krajnc Boris, Ptuj, Kvedrova 2, imenovan
9. 4. 1996, zastopa družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kralj Rajko, Štebih Majda in Orešek Leopold, vsi vstop
9. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5170 Druga trgovina na debelo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9304 Pogrebne storitve.
Dejavnost K 74.12 - računovodske, knjigovodske dejavnosti in davčno svetovanje,“razen revizijske dejavnosti”,
dejavnost K 74.60 - poizvedovalne dejavnosti in varovanje, “samo varovanje”.

Rg-45383
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00121 z dne 6. 9. 1996 pri subjektu vpisa PLESKAR PTUJ, podjetje za
zaščito in izolacijo površin, p.o., sedež:
Ul. heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/00331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo pravnoorganizacijske oblike, firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov, družbenikov, vpis
nadzornega sveta, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5015782
Firma: PLESKAR, podjetje za zaščito
in izolacijo površin, d.d.
Skrajšana firma: PLESKAR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT

Rg-45384
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00054 z dne 9. 9. 1996 pri subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, p.o., sedež: Žnidaršičevo nabrežje
3, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01412/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo pravnoorganizacijske oblike, firme, vpis skrajšane firme, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti, družbenikov, zastopnikov, vpis
nadzornega sveta, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in z zakonom o
gospodarskih družbah z s temile podatki:
Matična št.: 5321387
Firma: KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d.
Skrajšana firma: KOMUNALA PTUJ,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 169,286.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 13,562.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
6,602.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
6,602.000 SIT, Občina Ptuj, Ptuj, Mestni trg
1, vložek 103,264.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložek 26,051.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložek
13,205.000 SIT, vsi vstopili 12. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cvetko Jožef, Ptuj, Ulica Lackove
čete 39, imenovan 19. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev, direktor Cvetko Jožef, razrešen 19. 12. 1995.
Člani nadzornega sveta: Planinc Marija,
Goznik Marjan, Sotler Matjaž, Zmazek Boris, Polanec Janez in Šomen Jernej, vsi vstop
12. 12. 1995.

Rg-45385
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00146 z dne 20. 9. 1996 pod št.
vložka 1/09535/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5956943
Firma: SWERP, trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SWERP, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Linhartova 5
Osnovni kapital: 1,596.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Smiljan, Ptuj, Linhartova 5, vstop 24. 6. 1996, vložek
1,596.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Potočnik Smiljan, Ptuj, Linhartova 5,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vogrinec Valerija, Ptuj, Hajdoše 25, oba
imenovana 4. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opremem, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fsaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 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 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi
stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

vložka 1/09534/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5956978
Firma: CIH, cementni izdelki Horvat,
proizvodnja, trgovina, storitev, posredništvo, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CIH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Markovci, Markovci 35a
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Janez, Markovci,
Markovci 35a, vstop 10. 7. 1996, vložek
1,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Janez, Markovci, Markovci
35a, imenovan 10. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 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 kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-

Rg-45386
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00162 z dne 12. 9. 1996 pod št.
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tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi 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 kmetijskimi stroji, 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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-

hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjeni izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).
Dejavnost G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n.
»razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«.

6311 Prekladanje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-45387
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00108 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu vpisa STORAL, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Tovarniška 10, 2325 Kidričevo, pod vložno št. 1/08222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5761328
Firma: STORAL, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1995: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5274 Druga popravila, d.n.;

Rg-45389
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00036 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu vpisa ORTRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Kerenčičev trg 3, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/05540/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5634725
Ustanovitelj: Kumer Marjan, Štrigova,
Prhovec 11, vstop 28. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Podplatnik Franc, izstop 23. 1. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podplatnik Franc, razrešen 23. 1.
1996; direktor Kumer Marjan, Štrigova, Prhovec 11, imenovan 23. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-45390
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00037 z dne 18. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05540/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5634725002
Firma: ORTRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Podružnica Kuhinja Carrera Ormož
Skrajšana firma: ORTRADE, d.o.o., Podružnica Kuhinja Carrera Ormož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Ljutomerska cesta 38a
Ustanovitelj: Ortrade, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ormož, Kerenčičev trg 3, vstop 23. 1. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kumer Marjan, Štrigova, Prhovec 11,
imenovan 23. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 5551
Storitve menz.
Rg-45391
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00038 z dne 19. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05540/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5634725003
Firma: ORTRADE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Podružnica Trgovina Carrera Ormož
Skrajšana firma: ORTRADE, d.o.o., Podružnica trgovina Carrera Ormož
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Ljutomerska cesta 38a
Ustanovitelj: Ortrade, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ormož, Kerenčičev trg 3, vstop 23. 1. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kumer Marjan, Štrigova, Prhovec 11,
imenovan 23. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Stran 2870
SLOVENJ GRADEC
Rg-32363
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03082 z dne 13. 4. 1995
pri subjektu vpisa POGORELČNIK, podjetje za trgovino, komunikacijske in poslovne storitve, export-import, d.o.o., sedež: Legen 132a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno št. 1/08231/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5764378
Osnovni kapital: 1,547.560 SIT
Ustanovitelj: Pogorelčnik Janez,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen 132a,
vstop 29. 3. 1993, vložek 1,547.560 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40128
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00112 z dne 3. 6. 1996
pod št. vložka 1/09510/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5940028
Firma: LAMELKO, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LAMELKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Stari
trg 96
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markota Miroslav, Slovenj Gradec, Stari trg 96, vstop 22. 4. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Markota Miroslav, Slovenj Gradec,
Stari trg 96, imenovan 22. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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 kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7470 Čiščenje stavb; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina 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 izdelkov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;

Rg-44410
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00247 z dne 1. 8. 1996
pri subjektu vpisa SONLEN, proizvodnotrgovsko, storitveno-posredniško podjetje, d.o.o., sedež: Mislinja 22, 2382 Mislinja, pod vložno št. 1/05971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5635578
Sedež: Mislinja, Razborca 4
Dejavnost, vpisana 1. 8. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0112 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18223 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Pro-
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9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro:
52.488 “trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti
“z orožjem in strelivom”; 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”; 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci”.

in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”; 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”.

Rg-44419
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00030 z dne 4. 9. 1996
pri subjektu vpisa GRABUS, gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Tomšičeva 4, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/06945/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5703620
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grabus Rahim, vstop
21. 9. 1992 in Grabus Emir, vstop 15. 1.
1996, oba Travnik, Krpeljiči 2/b, vložila
vsak po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-44417
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00113 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EFEKT, varovanje premoženja in oseb, d.o.o., sedež: Ronkova 4, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/04556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5538661
Ustanovitelj: Gabrovec Bogdan, Slovenj Gradec, Gmajna 44/b, vstop 21. 11.
1991, vložek 2,729.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Matvos Marjan, izstop 1. 2.
1996.

Rg-44420
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00135 z dne 30. 7. 1996
pri subjektu vpisa KORATUR PREVALJE, avtobusno-turistično podjetje, d.o.o.,
sedež: Perzonali 48, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/04190/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, pravnoorganizirane oblike,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, vpis nadzornega sveta ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-

Rg-44412
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00022 z dne 1. 8. 1996
pri subjektu vpisa ELVIP RAVNE, elektro, Vrčkovnik in Petrič, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/09071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5828244
Dejavnost, vpisana 1. 8. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize.
Vpiše se spremembo družbene pogodbe, sprejete na skupščini dne 10. 7. 1996.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.
Rg-44414
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00060 z dne 7. 8. 1996
pri subjektu vpisa ALES GAŠPER, agroživilska in lesna proizvodnja in promet,
d.o.o., sedež: Mariborska cesta 22, 2360
Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/01917/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5355796
Firma: GAŠPER, proizvodnja stavbnega pohištva in žagarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GAŠPER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Gašper Franc, Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 22, vstop 4. 4. 1990,
vložek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0150 Lov
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dardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5410711
Firma: KORATUR, avtobusni promet in turizem, d.d.
Skrajšana firma: KORATUR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 239,342.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 115,340.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
23,560.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek 23,560.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložek
26,021.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložek 47,121.000 SIT, vsi vstopili 19.
3. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo, Ajnik Matjaž, Slovenj Gradec, Stantetova 26,
vložek 29.000 SIT, Andrejc Jožef, Velenje,
Vinska gora 44, vložek 58.000 SIT, Antonič
Jože, Ravne na Koroškem, Čečovje 48, vložek 15.000 SIT, Balažič Jože, Mislinja, Straže 75, vložek 18.000 SIT, Belšak Zvonko,
Slovenj Gradec, Gubčeva 7, vložek 15.000
SIT, Bizjak Jernej, Muta, Sušnikova 12, vložek 15.000 SIT, Breznik Herman, Vuzenica, Spodnji trg 52, vložek 15.000 SIT, Burjak Filip, Prevalje, Leše 62, vložek 29.000
SIT, Černjak Primož, Črna na Koroškem,
Center 147, vložek 15.000 SIT, Črešnik
Alojz, Muta, Šolska ulica 15, vložek 15.000
SIT, Dežman Pavel, Slovenj Gradec, Stari
trg 315, vložek 15.000 SIT, Ferk Blaž, Prevalje, Ugasle peči 10, vložek 44.000 SIT,
Ferk Janez, Vuzenica, Mladinska 26, vložek 15.000 SIT, Forštner Srečko, Mežica,
Trg svobode 1, vložek 15.000 SIT, Frater
Ljubica, Slovenj Gradec, Cesta na Štibuh
40, vložek 15.000 SIT, Glazer Vincenc, Prevalje, Pod gonjami 16, vložek 58.000 SIT,
Glinik Dragica, Libeliče, Tribej 8a, vložek
15.000 SIT, Gnamuš Rado, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 103, vložek 15.000 SIT,
Gole Srečko, Črna na Koroškem, Center 47,
vložek 29.000 SIT, Golob Franc, Prevalje,
Trg 13, vložek 15.000 SIT, Golob Rudolf,
Mežica, Kopališka 7, vložek 15.000 SIT,
Gosak Boris, Prevalje, Trg 13, vložek
58.000 SIT, Grubelnik Viljem, Prevalje,
Spodnji kraj 39, vložek 15.000 SIT, Hadžič
Mirsad, Mežica, Polena 10, vložek 15.000
SIT, Halner Peter, Prevalje, Trg 57a, vložek
15.000 SIT, Hamun Marjan, Prevalje, Ob
Meži 9, vložek 15.000 SIT, Havli Robert,
Črna na Koroškem, Rudarjevo 1, vložek
35.000 SIT, Herič Leonida, Ravne na Koroškem, Čečovje 2, vložek 15.000 SIT, Hodnik Majda, Mežica, Lom 3, vložek 15.000
SIT, Hrastnik Branko, Muta, Lackov odred
3, vložek 29.000 SIT, Hriberšek Franc, Črna na Koroškem, Center 76, vložek 15.000
SIT, Hric Franc, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno, vložek 15.000 SIT, Ivartnik
Ana, Prevalje, Na Fari 12, vložek 29.000
SIT, Jamnik Jože, Črna na Koroškem, Center 76, vložek 15.000 SIT, Jekič Dragomir,
Ravne na Koroškem, Javornik 36, vložek
58.000 SIT, Jeromelj Vladimir, Mislinja, M.
Mislinja 28, vložek 18.000 SIT, Jovanov
Drago, Ravne na Koroškem, Na Šancah 12,
vložek 18.000 SIT, Kaiser Vinko, Ravne na
Koroškem, Javornik 54, vložek 29.000 SIT,
Kaker Rajko, Črna na Koroškem, Rudarje-

vo 22, vložek 18.000 SIT, Kamnik Marjo,
Prevalje, Pod Gonjami 18, vložek 15.000
SIT, Kelenc Branko, Črna na Koroškem,
Center 115, vložek 15.000 SIT, Kelenc Drago, Črna na Koroškem, Rudarjeva 28, vložek 15.000 SIT, Kobovc Milan, Ravne na
Koroškem, Strojna 28, vložek 58.000 SIT,
Konečnik Franjo, Slovenj Gradec, Šmartno
184, vložek 18.000 SIT, Korat Štefan, Dravograd, Vič 37, vložek 29.000 SIT, Čas Irena, Ravne na Koroškem, Kotlje 231, vložek
15.000 SIT, Kotnik Hinko, Dravograd, Meža 155b, vložek 15.000 SIT, Kotnik Marko,
Mislinja, Razborca 33, vložek 15.000 SIT,
Krajcer Ciril, Prevalje, Trg 30, vložek
15.000 SIT, Krejan Viktor, Mislinja, Šentlenart 38, vložek 23.000 SIT, Kukovec Jože, Radlje ob Dravi, Mariborska 33, vložek
15.000 SIT, Kunc Edvard, Mežica, Plat 13,
vložek 15.000 SIT, Kupljen Jože, Prevalje,
Leše 77, vložek 15.000 SIT, Ladinik Ivan,
Mežica, Plat 15, vložek 15.000 SIT, Laznik
Feliks, Slovenj Gradec, Troblje 39b, vložek
15.000 SIT, Laznik Maks, Slovenj Gradec,
Pameče 277, vložek 15.000 SIT, Makić
Ivan-Ibrahim, Prevalje, Prisoje 1, vložek
23.000 SIT, Marčinkovič Anto, Slovenj Gradec, Celjska 40a, vložek 15.000 SIT, Marovšek Anton, Slovenj Gradec, Pameče 3,
vložek 29.000 SIT, Melavšek Nikolaj, Mežica, Leška cesta 10, vložek 23.000 SIT,
Mihin Majda, Ravne na Koroškem, Tolsti
vrh 105, vložek 15.000 SIT, Mikolič Franc,
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 21, vložek
29.000 SIT, Mithans Edvard, Vuhred, Vuhred 12, vložek 15.000 SIT, Mlinšek Albin,
Slovenj Gradec, Gmajna 25, vložek 29.000
SIT, Nabernik Damjana, Ravne na Koroškem, Čečovje 27, vložek 15.000 SIT,
Najrajter Janko, Prevalje, Trg 65, vložek
146.000 SIT, Naveršnik Jakob, Mežica,
Podkraj 8a, vložek 23.000 SIT, Naveršnik
Viljem, Prevalje, Lokovica 3, vložek 29.000
SIT, Novak Edvard, Dravograd, Robindvor
46, vložek 35.000 SIT, Oblak Benjamin,
Ravne na Koroškem, Javornik 51, vložek
46.000 SIT, Ocepek Ljudmila, Črna na Koroškem, Žerjav 95, vložek 15.000 SIT, Oder
Lidija, Ravne na Koroškem, Stara ulica 3,
vložek 15.000 SIT, Oder-Mežnarc Irena,
Mislinja, Šolska cesta 50, vložek 15.000
SIT, Oderlap Marija, Mežica, Leška 13/b,
vložek 15.000 SIT, Oserban Maksimiljan,
Prevalje, Spodnji kraj 30, vložek 146.000
SIT, Ošlak Ljubo-Ludvik, Črna na Koroškem, Rudarjeva 3, vložek 15.000 SIT,
Ošlak Vinko, Slovenj Gradec, Partizanska
pot 8/a, vložek 15.000 SIT, Pačnik Anton,
Vitanje, Vitanje 146, vložek 58.000 SIT,
Pandev Franc, Mežica, Malgajeva 14, vložek 87.000 SIT, Pantner Rudolf, Mislinja,
Straže 81, vložek 44.000 SIT, Pavlič Anton,
Slovenj Gradec, Pameče 181, vložek
116.000 SIT, Piko Andreja, Mežica, Trg 4.
aprila 9, vložek 15.000 SIT, Planinšek Miran, Slovenj Gradec, Stari trg 269/b, vložek
15.000 SIT, Planinšek Stanislav, Slovenj
Gradec, Tomšičeva 5, vložek 15.000 SIT,
Planko Karel, Celje, Heroja Lacka 15, vložek 15.000 SIT, Podpečan Martin, Strmec
pri Vojniku, Čreškova 3, vložek 15.000 SIT,
Podričnik Jurij, Mežica, Lom 32, vložek
15.000 SIT, Pogladič Matjaž, Črna na Koroškem, Center 132a, vložek 23.000 SIT,
Pogorevc Pavel, Šmartno pri Slovenj Grad-

cu, Dobrava 127, vložek 23.000 SIT, Pogorelčnik Alojz, Slovenj Gradec, Ozare 15,
vložek 29.000 SIT, Popijal Miroslav, Radlje ob Dravi, Partizanska 7a, vložek 15.000
SIT, Porej Maks, Prevalje, Dolga brda 11,
vložek 15.000 SIT, Potočnik Rudolf, Črna
na Koroškem, Pristava 42, vložek 18.000
SIT, Praper Herman, Mežica, Breg 20, vložek 15.000 SIT, Praper Jožef, Mežica, Lom
30, vložek 15.000 SIT, Praper Miran,
Mežica, Knapovška 2, vložek 15.000 SIT,
Primožič Milan, Slovenj Gradec, Celjska cesta 40, vložek 15.000 SIT, Prosenjak Martin, Slovenj Gradec, Kidričeva 3, vložek
15.000 SIT, Rastočnik Edvard, Mežica,
Senčna vas 23, vložek 29.000 SIT, Reberšak Jože, Slovenj Gradec, Kajuhova 5, vložek 29.000 SIT, Rednak Ludvik, Prevalje,
Stare sledi 37, vložek 58.000 SIT, Regoršek
Franc, Prevalje, Trg 13, vložek 15.000 SIT,
Ribič Ivan, Dravograd, Viška cesta 21, vložek 29.000 SIT, Rožman Anton, Slovenj
Gradec, Tomšičeva 35, vložek 18.000 SIT,
Sedar Ivan, Slovenj Gradec, Maistrova 3,
vložek 18.000 SIT, Sedar Ivan, Slovenj Gradec, Pameče 10, vložek 29.000 SIT, Sekavčnik Irena, Ravne na Koroškem, Brdinje
45, vložek 15.000 SIT, Senica Milica, Ravne na Koroškem, Javornik 64, vložek 15.000
SIT, Senica Silvo, Ravne na Koroškem, Kotlje 102, vložek 35.000 SIT, Simonovič Matilda, Prevalje, Leše 26, vložek 15.000 SIT,
Slemnik Miroko, Črna na Koroškem, Lampreče 10, vložek 29.000 SIT, Smagej Franc,
Mislinja, Pohorska 38, vložek 15.000 SIT,
Sovinc Jože, Prevalje, Trg 3b, vložek 29.000
SIT, Spahič Huse, Ravne na Koroškem, Javornik 36, vložek 15.000 SIT, Sternad Alojz,
Ožbalt, Ožbalt 8, vložek 29.000 SIT, Strmčnik Jožef, Črna na Koroškem, Center 4,
vložek 15.000 SIT, Suhovršnik Bojan, Ravne na Koroškem, Dobja vas 34, vložek
15.000 SIT, Krapež Bojana, Dravograd, Meža 46, vložek 15.000 SIT, Škrubej Boris,
Ravne na Koroškem, Čečovje 24, vložek
15.000 SIT, Šoln Marija, Prevalje, Trg 64,
vložek 15.000 SIT, Špoljar Franc, Šmartno
ob Dreti, Bočna 185, vložek 15.000 SIT,
Štiftar Kristijan, Prevalje, Spodnji kraj 3,
vložek 29.000 SIT, Šubic Pavel, Ravne na
Koroškem, Ob Suhi 19, vložek 15.000 SIT,
Tamše Martin, Slovenj Gradec, Maistrova
1, vložek 18.000 SIT, Tarhaniš Bahrija, Vuzenica, Pohorska cesta 48, vložek 15.000
SIT, Telček Miro, Črna na Koroškem, Mušenik 5, vložek 15.000 SIT, Tevž MartinDavorin, Ravne na Koroškem, Janeče 41,
vložek 116.000 SIT, Tomaž Avgust, Ravne
na Koroškem, Dolga Brda 27, vložek 44.000
SIT, Tomaž Herman, Ravne na Koroškem,
Javornik 54, vložek 35.000 SIT, Topler Jože, Vuzenica, Pohorska 5, vložek 15.000
SIT, Toplišek Milan, Mežica, Partizanska 3,
vložek 18.000 SIT, Turičnik Rudi, Mežica,
Celovška 8, vložek 15.000 SIT, Urisk Branislav, Radlje ob Dravi, Dobrava 11, vložek
146.000 SIT, Vajde Jurij, Dravograd, Robindvor 89, vložek 15.000 SIT, Večko
Alojz, Slovenj Gradec, Stari trg 45, vložek
15.000 SIT, Verko Andrej, Muta, Cesta 4.
julija 7, vložek 15.000 SIT, Verdnik Marjan, Kapla, Zgornja Kapla 32, vložek 15.000
SIT, Veršnik Danijel, Šmartno ob Dreti,
Bočna 106, vložek 29.000 SIT, Vidmar Rahela, Ravne na Koroškem, Čečovje 4, vlo-
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žek 15.000 SIT, Vitrih Peter, Prevalje, Spodnji kraj 26, vložek 29.000 SIT, Vodušek
Milan, Muta, Podlipje 43, vložek 15.000
SIT, Zagradišnik Ivan, Gornji Grad, Gornji
Grad 97, vložek 15.000 SIT, Sebanc Branko, Ribnica na Pohorju, Josipdol 70, vložek
29.000 SIT, PTP INTEGRAL d.o.o., Ljubljana, Titova 136, vložek 14.000 SIT, Lunežnik Zdravko, Zgornja Ložnica, Gladomeš 20/a, vložek 15.000 SIT, vsi vstopili 3.
10. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Tevž Tine, razrešen 28. 3. 1996, direktor
Tevž Martin-Davorin, Ravne na Koroškem,
Janeče 41, imenovan 28. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Berden Milan, Pačnik Janez, Ferk Janez, Korat Štefan,
Vidmar Rahela, Novak Edvard, vsi vstop
19. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pri dejavnosti pod šifro: 67.13 “pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom” se dovoli opravljanje “menjalniških storitev”.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00653/01237-1996/BJ z dne 1. 6. 1996.

sodišča spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5577225
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Lorbek Andreja, Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž 115, Leskovec Marija, Črna na Koroškem, Rudarjevo
23/a, obe vstopili 20. 12. 1991, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Leskovec Marija, Črna na Koroškem, Rudarjevo 23/a, imenovana 20. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev, Lorbek
Andreja, razrešena 29. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”; 74.14 “podjetniško in
poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža
in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.

vina in storitve, d.o.o., sedež: Iršičeva 13,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/09045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5829160
Firma: SLORATIONAL, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLORATIONAL,
d.o.o.
Osnovni kapital: 10,440.000 SIT
Ustanovitelja: Razdevšek Milan, Slovenj Gradec, Iršičeva 13, vložek 7,905.000
SIT in Vitežnik Marko, Slovenj Gradec,
Tomšičeva 15, vložek 2,535.000 SIT, oba
vstopila 12. 1. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe z dne
13. 5. 1996.
Pri dejavnosti pod šifro: 5118 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Rg-45444
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06517 z dne 2. 10. 1996
pri subjektu vpisa AMG, agencija za malo
gospodarstvo, d.o.o., sedež: Rudarjevo
23/a, 2393 Črna na Koroškem, pod vložno
št. 1/04809/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-45447
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00128 z dne 27. 9. 1996
pri subjektu vpisa DROTT, gradbeni stroji, d.o.o., sedež: Dobja vas 198, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/09265/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5850606
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
Rg-45448
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00123 z dne 27. 9. 1996
pri subjektu vpisa SLORACIONAL, trgo-

Rg-45449
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00115 z dne 27. 9. 1996
pod št. vložka 1/03533/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5479223002
Firma: KOMPAS CONTINENTAL,
turizem in trgovina, d.o.o., Podružnica
Maribor
Skrajšana firma: KOMPAS CONTINENTAL, d.o.o., Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 22
Ustanovitelj: KOMPAS CONTINENTAL, d.o.o., Slovenj Gradec, Glavni trg 38,
vstop 29. 4. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hojan Milan, Velenje, Jerihova 7,
imenovan 29. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih 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 prometu 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; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-

jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”;
67.13 “pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom”; dovoli se opravljanje “menjalniških storitev”; 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje”, se izpusti
“arbitraža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-45451
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00159 z dne 30. 9. 1996
pri subjektu vpisa BS-PLASTOTRADE, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Trg 4. aprila 6/a, 2392
Mežica, pod vložno št. 1/07695/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5725020
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Svetina Bojan, imenovan 17. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev in prokuristka Svetina Marjana, imenovana 24. 6.
1996, oba Mežica, Trg 4. aprila 6/a.
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74833 Druga splošna tajniška

Rg-45450
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00093 z dne 27. 9.
1996 pod št. vložka 1/09531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 5939496
Firma: G&O BIRO, proizvodnja in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: G&O BIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 2365 Vuhred, Vuhred 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ogorevc Tomislav, Vuhred, Vuhred 83, vložek 1,500.000 SIT, vstop 29. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ogorevc Tomislav, Vuhred, Vuhred
83, imenovan 29. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 504301
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”.
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opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”; 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.

Rg-45649
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00272 z dne 19. 9. 1996
pri subjektu vpisa PARTNER TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
sedež: Mariborska 4, 2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/04146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5502381
Firma: PARTNER TRGOVINA,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelja: Kuzmič Štefka in Partner, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
oba izstop 13. 5. 1996, Kuzmič Stane, Radlje ob Dravi, Koroška cesta 1, vložek
892.620 SIT, Kuzmič Zlatko, Radlje ob Dravi, Partizanska ulica 50, vložek 673.380 SIT,
oba vstopila 13. 5. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Kuzmič Štefka, razrešena 13. 5. 1996, direktor Kuzmič Stane, Radlje ob Dravi, Koroška cesta 1, zastopa družbo brez omejitev,
prokurist Kuzmič Zlatko, Radlje ob Dravi,
Partizanska ulica 50, oba imenovana 13. 5.
1996.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na 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 kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z

gradbenim materialom; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-45647
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00288 z dne 24. 9. 1996
pri subjektu vpisa KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE SLOVENJ
GRADEC, p.o., sedež: Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/00706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o. v d.o.o., spremembo firme, pravnoorganizirane oblike, osnovnega kapitala, dejavnosti, pooblaščenih zastopnikov, vpis nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5072107
Firma: JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE SLOVENJ GRADEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 121,759.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, vstop
18. 12. 1989, vložek 121,759.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pogorevc Drago, Mislinja, Gozdarska cesta 68,
razrešen 27. 12. 1995 in ponovno imenovan
kot direktor, ki zastopa družbo brez omejitev, razen pri prometu z nepremičninami in
osnovnimi sredstvi, najemanju posojil, ki
niso predvidena s planom oziroma s poslovnim načrtom javnega prometa, pri izbiri proizvajalcev javnih služb in pogodbah z njimi,
za katera mora predhodno pridobiti soglasje
družbenika.
Člani nadzornega sveta: Mravljak Viktor, Gradišnik Albert, Slemenik Srečko, Špeglič Erika, Kačič Bogomir in Razgoršek
Mirko, vsi vstopili 24. 7. 1995.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4020 Oskrba s plinskimi gorivi; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7420 Projektiranje, tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-45650
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00141 z dne 20. 9. 1996
pod št. vložka 1/09529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5948681
Firma: ELEKTRARNA TOPLA,
podjetje za proizvodnjo električne energije, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRARNA
TOPLA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 2392 Mežica, Leška 13/b
Osnovni kapital: 2,115.400 SIT
Ustanovitelji: Bruder Vladimir, Mežica, Leška 13/b, vložek 528.850 SIT, Kladnik Emil, Mežica, Leška 10, vložek 528.850
SIT, Kodrun Jožef, Črna na Koroškem, Žerjav 59, vložek 528.850 SIT, Vončina Marta,
Mežica, Ulica Kralja Matjaža 11, vložek
264.425 SIT, Vončina Marijan, Mežica, Ulica Kralja Matjaža 11, vložek 264.425 SIT,
vsi vstopili 29. 5. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bruder Vladimir, Mežica, Leška 13/b,
imenovan 29. 5. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo, da brez osglasja skupščine ne
more sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to
ni že izrecno opredeljeno v letnem programu dela, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 100%
osnovnega kapitala, kakor dajanje posojil
ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, izplačevanje
predujmov na račun udeležbe pri dobičku,
podeljevanju prokure in neomejenih pooblastil.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-45733
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00099 z dne 25. 9. 1996
pri subjektu vpisa SONJAK, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Dolga Brda 34, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/04915/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5582440
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-

Stran 2876

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 36 – 19. VI. 1997

ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”; 74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.

uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5577268
Osnovni kapital: 2,171.700 SIT
Ustanovitelja: Hauser Vilina, Slovenj
Gradec, Partizanska 10 in Jordanov Dejan,
Slovenj Gradec, Maistrova 9, oba vložila po
1,085.850 SIT, vstopila 3. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hauser Vilina, Slovenj Gradec,
Partizanska 10, imenovana 3. 12. 1991, zastopa družbo posamično in brez omejitev,
Jordanov Dejan, Slovenj Gradec, Maistrova
9, razrešen 12. 9. 1996 in ponovno imenovan kot direktor, ki zastopa družbo posamično in brez omejitev.
Pri vpisanemu družbeniku in zastopniku “MILOŠEVIČ” DEJANU se spremeni
priimek in glasi: “JORDANOV” DEJAN.

Rg-46342
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06898 z dne 30. 9. 1996
pri subjektu vpisa KARO STUDIO, storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež:
Partizanska 10, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/04796/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev, tipa zastopnika in

Pravkar izšlo!

PRAVOSODJE
IN USTAVNO SODSTVO
zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu, odvetništvu,
notariatu, ustavnem sodišču
Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priročnika v Zbirki
predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje vse zakone in druge predpise s
področja pravosodja in ustavnega sodstva.
Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu, odvetništvu,
notariatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi zakoni in drugi pomembni
predpisi. Seveda z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so bile doslej sprejete.
Zakonu o sodiščih sledi SODNI RED, ki je pomemben dokument za delo sodišč
in tudi za razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so tudi PRAVILNIKI o
sodnih tolmačih, cenilcih in izvedencih, o štipendiranju sodnikov in državnih
tožilcev, o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu.
V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu, ki ga je državni
zbor sprejel aprila letos, na zadnjih straneh knjige z več kot 450 stranmi pa je
objavljen zakon o ustavnem sodišču.
Cena 3150 SIT
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