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Sodni register

Rg-40649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17203 z dne 20. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KATSA, družba za promet z nepre-
mičninami in trgovanje z mešanim bla-
gom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Beethovno-
va 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22043/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5760640
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zabukovec Katarina,

Ljubljana, Reboljeva ulica 6, vstop 1. 2.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-

govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 51484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično

LJUBLJANA

KRŠKO
Rg-463

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00170 z dne 7. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa ŠTAJER COMMERCE, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Obrtna cona,
n.h., Dobova 8257, Dobova, pod vložno št.
1/01921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev pri prevzeti družbi – pripo-
jitev ŠTAJER COMMERCA, d.o.o., Dobo-
va, k KERAMETAL BREŽICE, d.o.o., Bre-
žice, s temile podatki:

Matična št.: 5529948
Pripojitev  k KERAMETAL BREŽICE,

d.o.o., Brežice, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 8. 7. 1995. Pripojitev začne
veljati z vpisom v sodni register po sedežu
prevzemne družbe.

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 46 z dne 31. VII.
1997, stran 3298, Srg št. 95/00624,
Rg-40381, subjekt vpisa MITOL, tovarna
lepil, d.d., Sežana, pri osebi, pooblaščeni za
zastopanje, direktorju Mateta Marjanu, se
briše naslednji tekst: kot začasni direktor,
zastopa družbo brez omejitev.

Uredništvo
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svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14561 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ZVONE TRADE, podjetje za trgo-
vinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Domžale-Prelog, sedež: Krožna pot 13,
1230 Domžale-Prelog, pod vložno št.
1/21640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5747597
Osnovni kapital. 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Trelc Zvonko, Domžale-

Prelog, Krožna pot 13, vstop 22. 3. 1993,
vložek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40651

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16321 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa RABAS, zastopanje, trgovina, izvoz-
uvoz, servis in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Šišenska 31, sedež: Šišenska 31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21276/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benikov, zastopnika in firme ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5718660
Firma: RABAS, zastopanje, trgovina,

izvoz-uvoz, servis, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avramović Milorad, Ljub-

ljana, Šišenska 31, vstopil 27. 1. 1993, in
Zelić Zlata, Ljubljana, Hafnerjeva 4, vsto-
pila 12. 12. 1994 – vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Zelić Zlata, imenovana 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 262 Pro-
izvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 266 Proizvod-
nja izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 5040

Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 511 Posredništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5531 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; podjetniško sve-
tovanje; upravljanje s holding družbami;

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-40652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08304 z dne 2. 10. 1995 pri subjektu
vpisa NOTES, podjetje za trgovino z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi na de-
belo in drobno, grafična..., d.o.o., Mot-
nik, 1221 Motnik, Motnik 17, sedež: Mot-
nik 17, 1221 Motnik, pod vložno št.
1/06282/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, dejavnosti, ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5367549
Firma: NOTES SEMPRIMOŽNIK LU-

ŽAR,  družba  za  trgovino,  zastopanje,
grafično proizvodnjo, založništvo in inže-
niring, d.n.o., Motnik, Motnik 17

Skrajšana  firma:  NOTES  SEMPRI-
MOŽNIK LUŽAR, d.n.o., Motnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Lužar Dušan in Lužar Jo-
žica, oba iz Kamnika, Jeranova 19, Sempri-
možnik Marija in Semprimožnik Marjan,
oba iz Motnika 17, vstopili 5. 3. 1990, ter
Semprimožnik Jože in Semprimožnik Bran-
ka, oba iz Motnika 17, vstopila 6. 5. 1994 –
vložili po 333,33 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Lu-
žar Dušan, razrešen 6. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, zastopniki Lužar Jožica,
Semprimožnik Jože in Semprimožnik Bran-
ka, imenovani 6. 5. 1994, ki zastopajo druž-
bo brez omejitev, Semprimožnik Marija,
razrešena 6. 5. 1994 kot nemestnica direk-
torja in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, ter zastopnik Sem-
primožnik Marjan, imenovan 6. 5. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti se dopiše naslednje: založniš-
tvo; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; sodelovanje na sejmih in
razstavah; prodaja na terenu in stojnicah.

Sedaj se dejavnost glasi: trgovanje na
debelo v vseh strokah z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; trgovanje na drobno v
vseh strokah z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; prodaja knjig, umetniških del, pa-
pirja, pisarniškega materiala, šolskega pri-
bora, barv, lakov in drugih kemikalij, po-
trebnih za grafične storitve; nakup in proda-
ja avtorskih pravic; založniško projektira-
nje; grafične storitve; marketing; izvoz in
uvoz strojev, repromateriala za lastne po-
trebe in za kooperante v okviru opravljanja
dejavnosti trgovine na debelo in drobno,
grafičnih storitev in marketinga; založniš-
tvo; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; sodelovanje na sejmih in
razstavah; prodaja na terenu in stojnicah.

Rg-40653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17198 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
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vpisa MEDITRONIC, družba za inženi-
ring in trgovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21033/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala ter spremembo družbe-
nikov in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5699797
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Magaš Vincenc, Fleisch-

wangen, ZRN, Am Breitenstein 27, in Banič
Borut, Ljubljana, Pod Jelšami 10, vstopila
6. 5. 1992, vložila po 600.000 SIT, ter Raz-
devšek Bojan, Ljubljana, Grajzerjeva ulica
28, vstopil 28. 4. 1993, vložil 300.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Banič Borut, razrešen 15. 2. 1996;
direktor Bohinc Franc, Ljubljana, Smrtni-
kova 5, imenovan 16. 1. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-

žami, usnjem; 5125 Trbovina 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 tobčanimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8511 Bolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-40654

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17252 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa EUGEL PLUS, finance in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3, sedež:

Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala ter spremembo zastopnika in ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična št.: 5699258
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Glavina Ljubič Bojana, iz-

stop 27. 12. 1994; Macura Marko, Ljublja-
na, Prešernova 2, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Macura Marko, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Glavina Ljubič Bojana, razrešena 27.
12. 1994.

Rg-40848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00301 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PRONEON, Podjetje za proizvod-
njo, montažo in trgovino s svetlobnimi
napisi ter pleksi steklom, d.o.o., Ljublja-
na, Rožičeva ulica 1, sedež: Rožičeva uli-
ca 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11627/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5475945
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vučko Ivan, Kranj, Cesta

1. maja 63, vložil 1,126.000 SIT, in Ducič
Vladimir, Medvode, Golo Brdo 119, vložil
376.000 SIT – vstopila 27. 2. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 316 Proizvodnja dru-
ge električne opreme; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na 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 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
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mi 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 zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00476 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
POTEZA, borzna družba, d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 38/V, sedež: Miklošičeva
38/V, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03922/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5317959
Firma: POTEZA, borzna družba, d.d.,

Ljubljana, Miklošičeva 7a
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 7a.

Rg-40850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00509 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  ODVETNIŠKA  DRUŽBA  ČEFE-
RIN, odvetniška družba za opravljanje
odvetniškega poklica, o.p., Grosuplje, se-
dež: Pod gozdom IV/18, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/23224/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5772923
Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Ustanovitelji: Čeferin Peter, vstopil 1. 5.

1993, vložil 34.000 SIT Čeferin Rok, vsto-
pil 1. 5. 1993, vložil 33.000 SIT, in Čeferin
Aleksander, vstopil 12. 1. 1995, vložil
33.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Pod gozdom
IV/18, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čeferin Aleksander, imenovan
12. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40851

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01190 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  TREZOR,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Breg  12,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5572711
Firma: TREZOR, podjetje za trgovino,

d.o.o., Ljubljana, Štula 10
Sedež: 1000 Ljubljana, Štula 10
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40853

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01435 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ZUPANC, d.o.o., sedež: C. v pod-
boršt 11a, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/06207/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5424402
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Andrej, Izola, Ilir-

ska 20, vstop 1. 10. 1993, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40857

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01819 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa FIDEA, d.o.o., Podjetje za ekonom-
ske analize, vrednotenje in poslovno sve-
tovanje, Ljubljana, sedež: Novo Polje
III/14, 1260 Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/06470/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5853427
Utanovitelja: Štrekelj Vladimir, izstop

17. 3. 1994; Bobnar Polonca, Ljubljana, Kle-
menčičeva 3, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40868

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/02137 z dne 13. 2. 1996 pod št. vložka
1/27427/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898960
Firma: TB BOLTA, tehnični biro in

drugi, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TB BOLTA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 1
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Bolta Žiga in Bolta Aljaž,

oba iz Ljubljane, Trebinjska 1, vstopila 11.
4. 1995, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Bolta Žiga in Bolta Aljaž, imenovana
11. 4. 1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74831 Preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Rg-40869

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02145 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
DEJ 2, ekonomsko svetovanje in razvoj,
d.o.o., Stari trg pri Ložu, sedež: Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, pod vložno št. 1/22051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746469
Osnovni kapital: 93,898.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjc Bojan in Žnidaršič

Kranjc Alenka, vložila po 37,559.200 SIT,
ter Žnidaršič Janez in Žnidaršič Danica, vlo-
žila po 9,389.800 SIT, vsi iz Postojne, Voj-
kova 12, vstopili 17. 2. 1993, odgovornost:
ne odgovarjajo; DEJ, d.o.o., izstopil 2. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 652 Drugo

finančno posredništvo; 671 Pomožne dejav-
nosti v finančnem posredništvu, razen zava-
rovalništva in dejavnosti pokojninskih skla-
dov; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 723
Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 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 sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj.

Rg-40871

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02167 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
BIRO R, gastro inženiring in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 32, se-
dež: Poljanski nasip 32, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5437695
Firma: BIRO R, gastro inženiring in

svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 51
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 5143 Tr-

govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-40872

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02171 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
BOVIS, Podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino živilskih in neživilskih proizvodov,
d.o.o., Repnje pri Vodicah, sedež: Repnje
34, Repnje pri Vodicah, 1217 Vodice, pod
vložno št. 1/04512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5346053
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2222 Dru-

go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki

široke porabe; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili.

Rg-40877

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02222 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SITOKEM, d.o.o., podjetje za opravlja-
nje dejavnosti v zunanje in notranje trgo-
vinskem prometu, Ljubljana, Središka 4,
sedež: Središka 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489555
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pav-

čič Mirjana, Mengeš, Mlakarjeva 22, razre-
šena 10. 4. 1995 kot direktorica in imenova-
na za prokuristko, direktor Pavčič Borut, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Pavčič Marko, oba iz Mengša, Mlakarjeva
23, imenovana 10. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo.

Rg-40879

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02232 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
MICRO PROCESS, podjetje za računal-
ništvo, d.o.o., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04254/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5326699
Sedež: 1000 Ljubljana, Hranilniška 7a
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2233 Raz-

množevanje računalniških zapisov; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4190 Št. 56 – 12. IX. 1997

sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-40881

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02255 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa RESA, trgovsko podjetje – trgovi-
na, d.o.o., Radomlje, Gostinčeva 53, se-
dež: Gostinčeva 53, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/04320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapi-
tala, uskladitev dejavnosti in preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5533619
Firma: RESA REMS in STOJC, pro-

izvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., V. uli-
ca 11, Homec, Radomlje

Skrajšana firma: RESA REMS in
STOJC, d.n.o., Radomlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1235 Radomlje, V. ulica 11, Ho-
mec

Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Stojc Alenka Rems, Ra-

domlje, V. ulica 11, Homec, vstopila 19. 1.
1990, Rems Vincenc, Radomlje, Gostinče-
va 53, vstopil 5. 10. 1991, in Stojc Branko,
Radomlje, V. ulica 11, Homec, vstopil 20.
4. 1995 – vložili po 2.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno

mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina 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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-

ring); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge
storitvene dejavnosti; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-40888

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02283 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Mihelač in Nešovič, založba, d.o.o.,
sedež: Koseskega 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5865751
Firma: Modrijan, založba, d.o.o.
Ustanovitelji: ZSK Založba Mihelač,

d.o.o., Ljubljana, izstopila 15. 4. 1995; Ne-
šovič Branimir, Poljane nad Škofjo Loko,
Poljane 58, vstopil 21. 7. 1994, vložil
1,050.000 SIT, ter Kos Zvonka, Ljubljana,
Prule 3, in Longyka Marija Majda, Ljublja-
na, Smrtnikova 3, vstopili 12. 9. 1995, vlo-
žili po 225.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Mihelač Jaroslavu, ki je bil raz-
rešen 15. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.

Rg-40890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02316 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ALFA TRADE, trgovina, posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trubarjeva 45, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.:5848725
Ustanovitelja: Čurič Stanislav, izstop 10.

5. 1995; Čurič Igor, Ljubljana, Tržaška ce-
sta 49, vstop 10. 5. 1995, vložek 839.424
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
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zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-

cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov;5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40891

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02425 z dne 14. 2. 1996 pod št. vložka
1/13167/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5522277002
Firma:  PCX,  Podružnica  Maribor,

Glavni trg 17b, Maribor
Skrajšana firma: PCX, Podružnica Ma-

ribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Ustanovitelj: PCX, d.o.o., Ljubljana, Kri-

vec 1, vstop 11. 4. 1995, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kašman Jože, Maribor, Trčova 179, in
zastopnik Jenko Janko, Ljubljana, Krivec 1,
imenovana 11. 4. 1995, zastopata podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za indu strijsko procesno kr-
miljenje; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-40892

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02483 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TEMPO-T, Proizvodnja, transport & sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva
16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16188/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606322
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kralj Leopold, razrešen 15. 5. 1995;
direktorica Kralj Darja, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 24, imenovana 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
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5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve

kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-40894

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02531 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa RAINER, grafični design, d.o.o.,
Mengeš, Janševa 3, sedež: Janševa 3, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/21707/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5773610
Ustanovitelja: Rabič Simon, Domžale,

Miklošičeva 2b, vstop 10. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Erzin Miha, izstop 23. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Erzin Mihi, ki je bil razrešen 23.
12. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 287 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov; 361 Proizvodnja pohištva; 362 Ko-
vanje kovancev, proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 454 Zaključna gradbena de-
la; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-

kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-40896

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02983 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
DOCKWEILER – UMLAND, trgovina z
jekli in metali, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 40, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25488/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5847966
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska c. 101
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 511 Po-

sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki.

Rg-40897

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02986 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  ITAL/SLO,  INŽENIRING,  d.o.o.,
Industrijska  2,  Ljubljana,  sedež:  Indu-
strijska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5711495
Firma: ITAL/SLO, inženiring, d.o.o.,

Brnčičeva 31, Ljubljana-Črnuče
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brnči-

čeva 31
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci.

Rg-40898

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03032 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa DINAR, d.o.o., podjetje za trgovino, in-
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ženiring, storitve, turizem, zunanjo trgo-
vino in zastopanje tujih partnerjev, Ljub-
ljana, sedež: Koprska 94, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in priimka ustanoviteljice ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437385
Ustanovitelji: Dežnak Ivan, vložil

465.000 SIT, Dežnak Nuša, vložila 450.000
SIT, in Dežnak-Rozman Andreja, vložila
300.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Cesta v Mest-
ni log 36, vstopili 15. 11. 1990, ter Rozman
Dejan, Ljubljana, Pokljukarjeva 20, vstopil
30. 5. 1995, vložil 285.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-40899

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03289 z dne 7. 2. 1996 pod št. vložka
1/27408/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908892
Firma: MULTISTREAM, proizvodno

in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTISTREAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Černetova 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Griffith Mario, Ljubljana,

Hrenova 12, in Janko Uroš, Ljubljana, Čer-
netova 30, vstopila 26. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Griffith Mario, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Janko Uroš, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 26. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-

cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-40901

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03355 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
HIŠA FIRENZE, Trgovsko podjetje na
debelo in drobno, d.o.o., import-export,
Ljubljana, sedež: Mala ulica 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5839041
Sedež: 1290 Grosuplje, Industrijska 5.

Rg-40902

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03486 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Dr. Matjaž Splichal in družabnik,
podjetje za svetovanje in izobraževanje,
k.d., sedež: Celovška 87, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26195/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5895472
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 8512 Iz-

venbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-40904

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03986 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  TO-DAR,  vse  za  poroko,  d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Riharjeva  15,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17416/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev in de-
javnosti, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605687
Firma: TO-DAR, Tomičič & Co., vse

za poroko, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TO-DAR, Tomičič &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Tomičič Darija, vstopila

1. 4. 1992, vložila 8.000 SIT, in Novak Pa-
trik, vstopil 20. 3. 1993, oba iz Ljubljane,
Riharjeva 15, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 511 Posredništvo; 521 Trgovina

na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, 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;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 714 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-40907

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04705 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27355/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5914515
Firma: POINT 21, d.o.o., podjetje za

trgovino, gostinstvo in storitve, Hrastnik,
Cesta 1. maja 76, Hrastnik

Skrajšana  firma:  POINT  21,  d.o.o.,
Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta 1. maja
76

Osnovni kapital: 1,521.172 SIT
Ustanoviteljici: Ojsteršek Vesna in Oj-

steršek Urh Andreja, obe iz Hrastnika, Ve-
ličkova 38, vstopili 12. 9. 1995, vložili po
760.586 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ojsteršek Vesna, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Ojsteršek Urh
Andreja, ki kot namestnica direktorice za-
stopa družbo brez omejitev, imenovani
12. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 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 stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
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prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 714 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 741 pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-40909

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05054 z dne 7. 2. 1996 pod št. vložka
1/27404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918979
Firma: JMMM JOVAN & Co, d.n.o.,

trženje in poslovno svetovanje, Ljubljana
Skrajšana firma: JMMM JOVAN & Co,

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

odgovornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratovševa

ploščad 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jovan Marjan in Jovan

Mitja, oba iz Ljubljane, Bratovševa ploščad
19, vstopila 1. 9. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jovan Marjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Jovan Mitja, ki kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 1. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 2751 Lit-
je železa; 2753 Litje lahkih kovin; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 511 Posredništvo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-40910

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05055 z dne 13. 3. 1996 pod št. vložka
1/27560/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918987
Firma: KAPLJA & Co, trgovina in sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAPLJA & Co, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Steletova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kaplja Vilko, Radomlje,

Hudo 6, in Novak Breda, Ljubljana, Steleto-
va 2, vstopila 6. 10. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kaplja Vilko, ki kot pomočnik di-
rektorice zastopa družbo brez omejitev, in
direktorica Novak Breda, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 6. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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 de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40911

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05056 z dne 2. 2. 1996 pod št. vložka
1/27377/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5914779
Firma: CAR-O-LINER-ZAJEC & Co,

storitveno podjetje, d.n.o., Ivančna Gori-
ca

Skrajšana  firma:  CAR-O-LINER-ZA-
JEC & Co, d.n.o., Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1295  Ivančna  Gorica,  Ulica
Ferda Vesela 8

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zajec Jože ml. in Zajec

Jože st., oba iz Ivančne Gorice, Ulica Ferda
Vesela 8, vstopila 15. 9. 1995, vložila po

1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajec Jože ml., ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Zajec Jože st., ki kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 15. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-40912

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05057 z dne 7. 2. 1996 pod št. vložka
1/27405/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918995
Firma: U.J. – GOLOB in drugi, d.n.o.,

trženje in poslovno svetovanje, Ljubljana
Skrajšana firma: U.J. – GOLOB in dru-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ziherlova uli-

ca 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Jože in Golob

Urška, oba iz Ljubljane, Ziherlova ulica 2,
vstopila 1. 9. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Golob Jože, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in zastopnica Golob Urška, ki kot po-
močnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 1. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 511 Posredništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
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dajaln; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje; skladiščenje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-40913

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05071 z dne 2. 2. 1996 pod št. vložka
1/27379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919045
Firma: DEMM, d.o.o., grafični repro-

materiali, Ljubljana
Skrajšana firma: DEMM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg prekomor-

skih brigad 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Demšar Matej, Ljubljana,

Miklošičeva 36, vložil 1,485.000 SIT, in
Demšar Mojca, Ljubljana, Tbilisijska 62,
vložila 15.000 SIT – vstopila 16. 10. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Demšar Matej, imenovan 16. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gspodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-

jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dejanje dru-
gih kopenskih vozil 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 iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-40916

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05219 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ComZONE, trgovinska, d.o.o., se-
dež: Litostrojska 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5895197
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Logar

Tomaž, Hrastnik, Cesta 3. julija št. 2, razre-
šen 15. 1. 1996 kot direktor in imenovan za
prokurista, in direktor Teo Teng Hian, Sin-
gapur, Apt Blk 204 Tampines Street 21,
imenovan 15. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov.

Rg-40918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05321 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RAM TRADE, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13014/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5504449
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
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podinjskimi, 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-40919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05248 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AMWAY SLOVENIJA L.L.C., Po-
družnica Ljubljana, sedež: Leskovškova
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26456/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5908825
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-40920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05426 z dne 2. 2. 1996 pod št. vložka
1/27378/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924308
Firma: RAUCH – RAUH IN CO., pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RAUCH – RAUH IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štula 9
Ustanovitelja: Rauh Boris, Ljubljana,

Štula 9, in Žagar Vesna, Ljubljana, Novako-
va ul. 3, vstopila 14. 11. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rauh Boris, imenovan 14. 11. 1995,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-40922

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05594 z dne 20. 2. 1996 pod št. vložka
1/27452/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924693
Firma: ISTENIČ – AVTOSERVIS &

Co, podjetje za storitve, trgovino in po-
sredovanje, d.n.o, Notranje Gorice

Skrajšana  firma:  ISTENIČ  –  AVTO-
SERVIS & Co, d.n.o., Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Vnanje
Gorice, Podpeška c. 153

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Istenič Marko in Suhadol-

nik Nada, oba iz Notranjih Goric, Podpeška
cesta 153, vstopila 31. 5. 1995, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Istenič Marko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Suhadolnik Nada,
ki kot pomočnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Poredništvo
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 tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo 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 poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, 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 nespecializira-
nih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi 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 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
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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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Tr-
govina 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje 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 (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 744 Ekonomska propagan-
da; 7440 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40923

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05690 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ATF, podjetje za špedicijo, trans-
port, poslovne storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št.1/25841/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5860822
Ustanovitelji: AOZT SOVTRANSAVTO

in Fedorovič Trifantsov Ivan, izstopila

1. 12. 1995; HADPORT LIMITED, Dublin,
Unit 41, Central Chambers, vložil 2,
49.294,85 SIT, Nikolajevič Akulinuškin
Sergej, Moskva, Ul. Alma-Atinskaja 4, vlo-
žil 1,329.572,59 SIT, in Brezovar Igor,
Ljubljana, Smoletova 12, vložil 49.858,95
SIT, vstopili 2. 11. 1994, ter Gazič Božidar,
Ljubljana, Ižanska cesta 110, vložil
33,239.31 SIT, vstopil 1. 12. 1995 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Klemenčič Tatjana, razrešena
1. 12. 1995; zastopnika Gazič Božidar,
Ljubljana, Ižanska cesta 110 in Dolinar Vi-
da, Ljubljana, Vojkova cesta 77, imenovana
1. 12. 1995, kot pomočnika direktorja za-
stopata družbo brez omejitev.

Rg-40924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05705 z dne 29. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PROGRESS LJUBLJANA, reklam-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 108, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12505/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5497515
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 158
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Soravia Erwin, Dunaj, Uraniastrasse 4,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
ristka Andree-Prosenc Tjaša, Ljubljana,
Wolfova 1, imenovana 14. 11. 1995.

Rg-40927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06076 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
KEJ TRADE BERISHA, gradbeno in tr-
govsko podjetje, k.d., Černetova 17, Ljub-
ljana, sedež: Černetova 17, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14388/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604079
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 166
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 5116 Po-

sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov.

Rg-40928

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/06092 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EDIGS CREDO, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Mengeš, Liparjeva 6, sedež:
Liparjeva 6, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/21023/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5711274
Firma: CREDO-FM, d.o.o., trgovina in

storitve, Mengeš, Liparjeva 6
Skrajšana firma: CREDO-FM, d.o.o.

Rg-40929

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06101 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
EKIPA, podjetje za propagando in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 11, se-
dež: Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/19481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5651433
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Merhar Teran Marija, razrešena
31. 12. 1995; direktorica Pertovt Zdenka,
Ljubljana, Tomažičeva 36, imenovana 1. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40931

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06149 z dne 2. 2. 1996 pod št. vložka
1/27381/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928826
Firma:  AL  WAGI,  trgovina  in  za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: AL WAGI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Pot za Bistrico 67
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gilberto Marcon in Mar-

con Walter, oba iz Cordenosnsa, Italija, Via
Rossi 24, vložila po 375.000 SIT, in Opara
Aleš, Domžale, Pot za Bistrico 67, Zaboršt,
vložil 750.000 SIT – vstopili 4. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Opara Aleš, imenovan 4. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6024 Cestni tovorni promet; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-40932

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00008 z dne 31. 1. 1996 pod št. vložka
1/27372/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926947
Firma: PTC KORBAR, podjetje za ma-

loprodajo, veleprodajo in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PTC KORBAR, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 148
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Korbar Avgusta, Ljub-

ljana, Litijska c. 150, vstop 10. 1. 1996,
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vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenarčič Janez, Ljubljana, Litijska c.
150, imenovan 10. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 012 Živinoreja; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 554 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem.

Rg-40935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00148 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
KOMPAS SKIRO, računalniški in infor-
macijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Te-
slova 30, sedež: Teslova 30, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16301/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5574994
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Svetek Karel, razrešen 1. 1. 1996;
direktor Cencelj Darko, Ljubljana, Brodar-
jev trg 15, imenovan 1. 1. 1996, kot direktor
zastopa in predstavlja družbo neomejeno,
razen za sklenitev komercialnih pogodb, ka-
terih vrednost presega 500.000 USD, za
sklenitev pogodb, ki se nanašajo na promet
nepremičnin in promet osnovnih sredstev in
dolgoročnih plasmajev finančnih sredstev
ter promet z delnicami, za kar potrebuje
soglasje skupščine družbenika.

Rg-40936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00150 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931673
Firma: COBIRO, založništvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: COBIRO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Tonkli Miroslav, Breginj
26, vstop 29. 11. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tonkli Miroslav, imenovan 29. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost
papirnic; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-40937

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00154 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
SLOVENIJALES Tradex, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13574/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5526655
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žorž Milan, razrešen 31. 12. 1995;
zastopnica Karlin Tanja, Dol pri Ljubljani,
Senožeti 83a, imenovana 1. 1. 1996, kot
v.d. poslovodja – v.d. direktorja družbe za-
stopa družbo neomejeno, razen pri sklepa-
nju naslednjih pogodb: pogodb o nakupu,
prodaji ter obremenitvi nepremičnin; po-
godb o prometu blaga in storitev nad vred-
nostjo 500.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije; po-
godb o nakupu in prodaji osnovnih sredstev
ter drugih vlaganjih; pogodb o najemanju in
dajanju kratkoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije; pogodb o najemanju in
dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-

skih pogodb – ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-40938

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00158 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
IBM Slovenija, Podjetje za proizvodnjo,
marketing in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19406/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5632056
Utanovitelja: IBM World Trade Corpo-

ration, New York, Old Orchard Road, Ar-
monk, vstop 27. 10. 1995, vložek
85,586.914 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; IBM World Trade Europe (Middle East)
Africa Corporation, Town of Mount Plea-
sant, iztop 27. 10. 1995.

Rg-41142

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18910 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa OPIM, podjetje za tehnične stori-
tve, d.o.o., Hrastnik, Čeče 51a, sedež: Če-
če 51a, 1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/21687/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev družbe z zakonom o gos-
podarskih družbah – spremembo kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5735017
Osnovni kapital: 1,544.615 SIT
Ustanovitelj: Kreže Jože, Hrastnik, Čeče

51a, vstop 26. 1. 1993, vložek 1,544.615
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41144

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18927 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TEHNIKA, d.o.o., podjetje za pre-
voz blaga v cestnem prometu in zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu, Marinkov
trg 12, Ljubljana, sedež: Marinkov trg 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07970/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah –
spremembo osnovnega kapitala in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5397936
Osnovni kapital: 5,410.000 SIT
Ustanovitelj: Matijašević Tunjo, Ljub-

ljana, Rusjanov trg 8, vstop 22. 8. 1990,
vložek 5,410.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mati-
jašević Tunjo, razrešen 28. 12. 1994 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-41145

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18936 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa P & S, podjetje za poslovanje z ne-
premičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Linhartova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16021/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah – spremembo kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5572673
Osnovni kapital: 1,938.000 SIT
Ustanovitelja: P & S, poslovne analize

in svetovanje, d.d., Ljubljana, Linhartova 1,
vložil 1,162.800 SIT, in Kratnar Janez, Ljub-
ljana, Polanškova 27, vložil 775.200 SIT –
vstopila 2. 3. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41147

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18961 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa AGENCIJA SINA, d.o.o., Ljubljana
– marketing, sedež: Drenikova 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12477/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5592577
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Broš Mitja, Ljubljana, El-

lerjeva 23, vstop 7. 5. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-41149

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18982 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa CMF, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska 220a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah – spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matiča št.: 5313449
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cencelj Marko, Ljubljana,

Prvomajska 7, vstop 29. 10. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41155

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19615 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa H.M., podjetje za organizacijo, ra-
ziskave in vzdrževanje informacijskih si-
stemov, d.o.o., sedež: Šibeniška 15a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06228/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo skraj-
šane firme in sedeža ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5363276
Skrajšana firma: H.M., d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Melikova 76
Osnovni kapital: 1,533.144 SIT
Ustanovitelja: Hutter Marjan, Škofljica,

Vino 24, in Brenčič Amalija Ana, Ljublja-
na, Vide Pregarčeve 46, vstopila 14. 2. 1990,
vložila po 766.572 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6601 Življenjsko zavarovanje; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih 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 po-
slovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-41160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01233 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BORDURA, d.o.o., izdelovanje tek-
stilnih izdelkov, Šišenska 34, Ljubljana,
sedež: Šišenska 34, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5747937
Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2215 Drugo založništvo; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 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-
belo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-41164

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05872 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO STOLI, družba za proizvod-
njo pohištva, d.o.o., Vrhnika, Verd 107,
sedež: Verd 107, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/10103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5443954
Osnovni kapital. 20,950.000 SIT
Ustanovitelji: LIKO, d.o.o., Vrhnika, Tr-

žaška 28, vložil 20,948.952,50 SIT, in Ličer
Leon, Brezovica, Laze 34, Dragomer, vložil
1.047,50 SIT – vstopila 14. 12. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kozjek Ciril, iz-
stopil 10. 5. 1994.

Rg-41174

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07662 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DETRA, podjetje za zunanje in no-
tranje trgovinsko ter finančno dejavnost,
d.o.o., sedež: Trubarjeva 27/I, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, tipa zastopni-
ka in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350107
Firma: DETRA, podjetje za zunanje in

notranje trgovinsko ter finančno dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelj: Dukić Jugoslav, Ljubljana-

Polje, Cesta XX/18, vstop 20. 12. 1989, vlo-
žek 1,576.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Du-
kić Jugoslav, razrešen 13. 6. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost podjetja je: trgovina na drob-
no in debelo: z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, z elektrotehniškimi in elektron-
skimi aparati, radijskimi in TV sprejemni-
ki ter s celotno akustično opremo; z elek-
trotehniškimi stroji, napravami, opremo,
svetlobnimi telesi ter belo tehniko, z izdel-
ki za šport, lov, ribolov in kampiranje, s
kemijskimi proizvodi ter s farmacevtskimi
in kozmetičnimi preparati, z avtomobili
vseh vrst in z rezervnimi deli, s kolesi in
motornimi kolesi, s sanitetnim materialom,
medicinskimi in laboratorjskimi aparati, ki-
rurškimi, medicinskimi in dentalnimi stroji
ter z materialom, priborom in opremo za
dental, s pohištvom, vseh vrst, z vsem dru-
gim živilskim in neživilskim blagom, kon-
signacijska prodaja, duty free dejavnost;
storitve: proizvodnja raznih izdelkov z vseh
področij, razen živilskih, ekonomsko fi-
nančno svetovanje in posredovanje doma
in v tujini, agencijski, posredniški, komi-
sijski in zastopniški posli na vseh področ-
jih, komplet arhitekt inženiring, rent-a-car
s tovornimi in ostalimi vozili; upravljanje
z zabavno igralnimi aparati – video igrami,
igračami na zaslon itd., finančni inženi-
ring, menjalniške storitve, nega telesa, ma-
saža, nega na domu ipd., oskrba z ortoped-
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skimi in drugimi pripomočki, na področju
športa in rekreacije – športni inženiring,
organiziranje vseh vrst sejemskih dejavno-
sti, organiziranje in izvajanje izobraževal-
ne dejavnosti v obliki seminarjev iz vseh
področij; gostinstvo in turizem: opravlja-
nje vseh vrst gostinskih storitev, opravlja-
nje vseh vrst turističnih storitev (organiza-
cija izletov ipd.); celotna kmetijska dejav-
nost: pridobivanje vseh vrst kmetijskih
zemljišč, proizvajanje vseh kmetijskih iz-
delkov; vskladiščenje vseh vrst pridelkov,
prodaja vseh vrst kmetijskih izdelkov ipd.;
promet z nepremičninami: svetovanje, pro-
daja nepremičnin in premičnin vseh vrst;
posli skladiščenja blaga in skladiščne sto-
ritve; posli zastopanja in predstavljanja
partnerjev iz vseh gospodarskih panog; vse
vrste marketing in drugih raziskav ter sve-
tovanj; transport ter dejavnosti v zvezi z
njim, kot so transportno zavarovanje in
ostale storitve v prometu; posli reklame in
propagande.

Rg-41175

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07776 z dne 27. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa GATTON INTERNATIONAL,
d.o.o., svetovanje in trgovina z optiko in
slušnimi pripomočki,  sedež:  Linhartova
68,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5555213
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 69c
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Dragan Branko, Radovljica, Nova vas
27, imenovan 20. 5. 1994.

Rg-41180

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07967 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa TENG, tekstilna tehnika, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dolenjska 326, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/02789/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5301165
Osnovni kapital: 3,706.000 SIT
Ustanovitelja: Vreg Zvone, vstopil

22. 11. 1989, in Vreg Saška, vstopila 20. 11.
1989, oba iz Ljubljane, Ellerjeva 41, vložila
po 1,853.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vreg Saška, imenovana 27. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2733 Hladno profiliranje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-

vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-41183

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08119 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EXIMPOS, trgovina, gostinstvo, tu-
rizem in marketing, d.o.o., Divjakova 8,
1000 Ljubljana, sedež: Divjakova 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21492/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, sedeža, firme
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717566
Firma: EXIMPOS, trgovina, gostintvo,

turizem in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Poljanska cesta 1

Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-
sta 1

Osnovni kapital. 1,516.929 SIT
Ustanoviteljici: Plestenjak Nevenka,

Ljubljana, Divjakova 8, in Pacek Antonija,
Mengeš, Trzin, Kidričeva 49, vstopili 14. 1.
1993, vložili po 758.464,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-41193

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09865 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa CORAL, podjetje za poslovne stori-
tve, kooperacijo in trgovino, d.o.o., Vrh-

polje 5, 1240 Kamnik, sedež: Vrhpolje 5,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/06888/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5370922
Firma: CORAL, finančne in poslovne

storitve ter trgovina, d.o.o., Vrhpolje 1,
Kamnik

Skrajšana firma: CORAL, d.o.o., Kam-
nik

Osnovni kapital: 1,529.800 SIT
Ustanoviteljica: Svetic Tatjana, Kamnik,

Vrhpolje 1, vstop 16. 4. 1990, vložek
1,529.800 SIT, ogovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Svetic Karol, Kamnik, Vrhpolje 1,
imenovan 26. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 6022 Storitve taksistov; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41204

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11311 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa FEROINOX, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ižan-
ska cesta 159a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5729092
Osnovni kapital: 1,500.600 SIT
Ustanovitelja: Stražišar Franc, vstopil

17. 9. 1990, vložil 751.300 SIT, in Stražišar
Ana, vstopila 26. 5. 1994, vložila 749.300
SIT, oba iz Ljubljane, Ižanska cesta 159a,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1996: 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
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drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 744 Ekonomska pro-
paganda; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-41205

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11927 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KONO, družba za svetovanje, pro-
jektiranje, izvedbo in strokovni nadzor
gradbenih objektov, d.o.o., sedež: Karde-
ljeva ploščad 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08242/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodraskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5427509
Firma: KONO, družba za svetovanje,

projektiranje, izvedbo in strokovni nad-
zor gradbenih objektov, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 57
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelja: Nosan Niko, Ljubljana,

Gerbičeva 49, in Kočevar Beno, Ljubljana,
Goce Delčeva 46, vstopila 13. 6. 1990, vlo-
žila po 771.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost družbe je: svetovanje, projek-
tiranje, izvedba in strokovni nadzor gradbe-
nih objektov; komercialne storitve; posred-
niške storitve na debelo in drobno z neživil-
skimi proizvodi; marketing; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih izdelkov; zastopanje
tujih firm.

Dejavnost se razširi še na: gradbeni in-
ženiring; geodetske meritve; ocenitve grad-
benih objektov in drugih objektov; posredo-
vanje, nakup in prodaja nepremičnin; vzdr-
ževanje gradbenih in komunalnih objektov;
obrtna in druga zaključna dela v gradbeniš-
tvu.

Rg-41206

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12526 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa MIRTA, podjetje za trgovino, zunanje-
trgovinski promet in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Polje, Cesta VI/8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09143/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, skrajšane firme, se-
deža in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5853893
Skrajšana firma: MIRTA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1111 Ljubljana, Vrhovci, C. II/4
Osnovni kapital: 1,548.006 SIT
Ustanovitelj: Peklenk Jože, Ljubljana,

Vrhovci, C. II/4, vstop 25. 10. 1990, vložek
1,548.006 SIT, odgovrnost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
klenk Jože, razrešen 20. 6. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-41211

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12988 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ČUK, d.o.o., proizvodno in trgovsko
podjetje, Hotedršica, sedež: Hotedršica
132, 1372 Hotedršica, pod vložno št.
1/07730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397855
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelja: Čuk Janez in Čuk Franc-

ka, oba iz Hotedršice 132, vstopila 11. 6.
1990, vložila po 786.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-41213

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13036 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BOKOS, turizem in prevozi, d.o.o.,
Prušnikova 27, Ljubljana, sedež: Prušni-
kova 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07557/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnikov,
firme in sedeža ter osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5419085
Firma: BOKOS, turizem, prevozi in

storitve, d.o.o., Ljubljana, Merčenkova 13
Sedež: 1000 Ljubljana, Merčenkova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bobnarič Zdravko in Zvo-

nar Vlasta, oba iz Ljubljane, Merčenkova
13, vstopila 28. 5. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Katić Mi-
lan, izstopil 1. 6. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
zastopnik Katić Milan, razrešen 1. 6. 1994;
Bobnarič Zdrvko, razrešen 2. 6. 1994 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Zvo-
nar Vlasta, ki od 2. 6. 1994 zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1996: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja;7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 747 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev.

Rg-41226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13111 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KASANDRA, gostinstvo, storitve,
trgovina, d.o.o., Medvode, Kalanova uli-
ca 7, sedež: Kalanova ulica 7, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/24207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5800099
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubijankić Rasim, Med-

vode, Kalanova ulica 7, vstop 7. 7. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 511 Posred-
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ništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi;723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-41227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13151 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KAPEX, podjetje za trgovino, sve-
tovanje in zastopanje, d.o.o., Medvode,
sedež: Kalanova 23 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/06995/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5394104
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-

ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-41230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13190 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BIOTEN, trgovina, unikatno obli-
kovanje, d.o.o., Levstikova 3, 1000 Ljub-
ljana, sedež: Levstikova 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22520/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in deležev, uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5749131
Firma: GRČA CENTER, družba za

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

Skrajšana firma: GRČA CENTER,
d.o.o., Horjul

Sedež: 1354 Horjul, Zaklanec 24
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelja: Jutra Metelko Urbanija,

izstop 1. 7. 1994; Erbežnik Marjan, Horjul,
Zaklanec 37, vstop 1. 6. 1994, vložek
1,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Jutra Metelko Urbanija, razrešena 1. 7.
1994; direktor Erbežnik Marjan, imenovan
1. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;

4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zakjučna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Tele-
komunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7450 Dejavnost

agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8022
Srednješolsko tehniško in poklicno izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 921 Filmska in
videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost;  9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-41237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13435 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa EUROPOOL, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Trbovlje, Vreskovo
35a, sedež: Vreskovo 35a, Trbovlje, pod
vložno št. 1/21855/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5750202
Osnovni kapital: 3,712.693 SIT
Ustanovitelja: Jelen Tavš Zdenka, vsto-

pila 18. 3. 1993, in Tavš Žaki, vstopil 15. 6.
1994, oba iz Trbovelj, Vreskovo 35a, vloži-
la po 1,856.346,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tavš
Žaki, razrešen 15. 6. 1994 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-41238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13483 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ZLATO ZRNO, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Lož,
sedež: Smelijevo naselje 50, 1386 Stari
trg pri Ložu, pod vložno št. 1/23530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5794064
Osnovni kapital: 17,358.421 SIT
Ustanovitelj: Podobnik Miroslav, Stari

trg pri Ložu, Smelijevo naselje 50, vstop 8.
6. 1993, vložek 17,358.421 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa in
proizvodnja mesnih izdelkov; 155 Predelava
mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s

posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-41240

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13516 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PETER HRIBAR, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo tekstilne konfekcije, Žil-
ce, sedež: Žilce 27, 1382 Begunje pri Cerk-
nici, pod vložno št. 1/11743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, tipa
zatopnika in skrajšane firme ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470641
Firma: PETER HRIBAR, d.o.o., pod-

jetje za proizvodnjo tekstilne konfekcije
Skrajšana  firma:  PETER  HRIBAR,

d.o.o.
Sedež: 1380 Cerknica, Sveti Vid 27
Osnovni kapital; 2,011.607,25 SIT
Ustanovitelji: Hribar Peter, vložil

804.642,90 SIT, ter Hribar Marjanca, Hri-
bar Andrej in Hribar Mojca, vložili po
402.321,45 SIT, vsi iz Cerknice, Šercerjeva
8, vstopili 25. 2. 1991, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hri-
bar Marjanca, razrešena 18. 7. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 1721 Tka-
nje preje bombažnega tipa; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega pe-
rila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-41241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13520 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  PIL,  d.o.o.,  inženiring,  Brezje  1,
Grosuplje, sedež: Brezje 1, 1290 Grosup-
lje, pod vložno št. 1/03519/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in skrajšano firmo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5356679
Skrajšana firma: PIL, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 1,843.086 SIT
Ustanovitelja: Lavrič Silvo, Grosuplje,

Brezje 1a, in Perme Zmago, Grosuplje, Lev-
stikova 24, vstopila 11. 12. 1989, vložila po
921.543 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41242

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13652 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KERAM TRADE, trgovina, inženi-
ring in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kajakaška cesta 24a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21665/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
zastopnikov firme, skrajšane firme in usta-
noviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5730058
Firma: KERAMTRADE, trgovina, in-

ženiring in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KERAMTRADE, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Šlan-

drova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kolin Ivan, izstopil 24. 4.

1994; Kolin Marija, Ljubljana, Kajakaška
cesta 24a, vstopila 12. 12. 1995, in Karlin
Jurij, Ljubljana, Martinčeva 14, vstopil 1.
11. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolin Ivan, razrešen 24. 4. 1994; di-
rektor Karlin Jurij, imenovan 1. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje.

Rg-41247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14984 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  AVTO-G,  avto  servis  Govednik,
d.o.o., sedež: Studenec 41, 1260 Ljubljana
Polje, pod vložno št. 1/07104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5385768
Firma: AVTO-G Govednik, avtoservis,

k.d., Ljubljana, Polje, Studenec 41
Skrajšana firma:  AVTO-G  Govednik,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Govednik Stanislav in Go-

vednik Silva, oba iz Ljubljane-Polja, Stude-
nec 41, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-41249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15512 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MOZART, trgovsko storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Majde Vrhovni-
kove 2, sedež: Majde Vrhovnikove 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12044/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485118
Firma: KUKOVEC & CO., trgovsko

storitveno podjetje, d.n.o., Ljubljana,
Majde Vrhovnikove 2

Skrajšana firma: KUKOVEC & CO.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kukovec Iztok, Ljublja-
na, Majde Vrhovnikove 2, vstop 11. 3. 1991,
vložek 8.000 SIT, in Skok Irena, Ljubljana,
Zaloška 16, vstop 10. 11. 1994 – odgovor-
not: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1930 Proizvodnja obutve; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 454 Zaključna
gradbena dela; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 511 Posredništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

5552 Priprava in dostava hrane (catering);
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-41250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15535 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BOVEN, Trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Grič 41,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22421/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5741947
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152, BTC HALA A.

Rg-41252

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15759 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LINEA, podjetje za proizvodnjo op-
lemenitenih izdelkov za konditorsko in
drugo živilsko industrijo, d.o.o., sedež:
Kardeljeva 36, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03220/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in zastopnika, uskladitev de-
javnosti in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5335370
Firma: SUPERNOVA, radio, audio stu-

dio, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SUPERNOVA, d.o.o.
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, Ce-

sta 13. julija 65
Osnovni kapital: 1,613.847 SIT
Ustanovitelji: Gržinič Polona in Smuk

Zlata, izstopila 29. 11. 1994; Gabrič Tomaž,
Ljubljana-Dobrunje, Cesta 13. julija 65,
vstopil 29. 11. 1994, vložil 1,613.847 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gabrič Tomaž, imenovan 29. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kogovšek Boris, razrešen 29. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 300 Proizvodnja pi-
sarniških strojev in računalnikov; 315 Pro-
izvodnja opreme za razvetljavo in električ-
nih svetilk; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živi-
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li, pijačami in tobačnimi izdelki v specializi-
ranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 642 Telekomunika-
cije; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 723 Obdelava podatkov; 746 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-41255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16189 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa DUTO, podjetje za storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Selo 20a, 1217 Vo-
dice, pod vložno št. 1/22133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873690
Firma: DUTO – Starc in Čuk, d.n.o.,

storitve in trgovina
Skrajšana firma: DUTO – Starc in Čuk,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Starc Dušan, Ljubljana,

Tolstojeva 37, in Čuk Anton, Vodice, Selo
20a, vstopila 10. 2. 1993, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.

Rg-41266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17888 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa 1. KRAJCAR, podjetje za ekonom-
sko svetovanje in trgovino, d.o.o., Žeje
15c, Komenda, sedež: Žeje 15c 1218 Ko-
menda, pod vložno št. 1/13083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5510937
Firma:  1.  KRAJCAR  ŠTEBE  IN

ČLANI, podjetje za ekonomsko svetova-
nje in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: 1. KRAJCAR ŠTEBE
IN ČLANI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Štebe Marta, Komenda,
Žeje 15c, vložila 7.000 SIT, in Kalan Odo,
Trst, Strada di Fiume 432, vložil 3.000 SIT
– vstopila 28. 5. 1991, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17898 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa AKI, p.o. – podjetje za trgovino,
proizvodnjo in gospodarske storitve, se-
dež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02977/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme, sedeža, de-
javnosti ter preoblikovanje družbe iz p.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5303079
Firma: AKI, trgovina, proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Tacen-

ska 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kussel Avgust, Medvode,

Preška c. 26, vstop 21. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 287 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zakjučna gradbena dela; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na

drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pripra-
va in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 633 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 652 Drugo finančno posred-
ništvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost.

Rg-41269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/ 17899 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  OMAPLAST,  d.o.o.,  Grosuplje,
Ljubljanska  24,  sedež:  Ljubljanska  24,
1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/03573/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, zastopnika in usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5312779
Firma: OMAPLAST, podjetje za reci-

klažo plastičnih mas, d.o.o., Grosuplje,
Kosovelova 3

Skrajšana firma: OMAPLAST, d.o.o.,
Grosuplje, Kosovelova 3

Sedež: 1290 Grosuplje, Kosovelova 3
Osnovni kapital: 7,820.594 SIT
Ustanovitelja: Omahen Jože, vstopil 7.

12. 1989, vložil 1,564.119 SIT, in Omahen
Zlatka, vstopila 22. 12. 1994, vložila
6,256.475 SIT, oba iz Grosuplja, Ljubljan-
ska 24, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Omahen Zlatka, imenovana 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1996: 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
511 Posredništvo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-41270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17990 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  D.FINING,  finančni  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Puhova 10, sedež: Pu-
hova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10901/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje v
d.n.o., spremembo družbenice in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5476054
Firma: D.FINING Pavlica in družbeni-

ca, d.n.o., finančni inženiring, Ljubljana,
Puhova 10

Skrajšana oblika: D.FINING Pavlica in
družbenica, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Pavlica Danica, vstopila
15. 12. 1990, in Pavlica Katja, vstopila 23.
5. 1994, obe iz Ljubljane, Puhova 10, vloži-
li po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-41271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17901 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa EDIL, proizvodnja, svetovanje in
razvoj, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, se-
dež: Trdinova 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05418/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in sedeža ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400325
Firma: EDIL, proizvodnja, svetovanje

in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Igriška 3
Sedež: 1000 Ljubljana, Igriška 3
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Milič Adrian, Ljub-

ljana, Igriška 3, vstop 13. 3. 1990, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 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; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402

Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 92031 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-41272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17905 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KOŠENINA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pod Je-
zom 41, sedež: Pod Jezom 41, 1111 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljice in zastopnice ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592755
Firma:  KOŠENINA  in  KOŠENINA,

proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Ljubljana, Pod Jezom 8

Skrajšana firma: KOŠENINA in KO-
ŠENINA, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Košenina Marija, vsto-
pila 20. 3. 1992, in Košenina Maja, vstopila
25. 12. 1994, obe iz Ljubljane, Pod Jezom
41, vložili po 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Košenina Maja, imenovana 25. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2522 Pro-

izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve poto-
valnih 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje;  7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-41275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17947 zdne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ECOGEA, izobraževanje, raziskovanje,
svetovanje in agencijske storitve, d.o.o.,
Logatec, sedež. Vrtnarska pot 13, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/20817/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev, uskladitev dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5718848
Firma: ECOGEA, Gosar in družbenik,

Svetovanje in agencijske storitve, d.n.o.,
Logatec

Skrajšana firma: ECOGEA, Gosar in
družbenik, d.n.o., Logatec,

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 225.000 SIT
Ustanovitelja: Gosar Anton, vstopil

29. 12. 1992, vložil 219.216 SIT, in Gosar
Elizabeta, vstopila 27. 12. 1994, vložila
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5.784 SIT, oba iz Logatca, Vrtnarska pot
13, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-41277

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17958 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KRALL, podjetje za ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve, sveto-
vanje, posredovanje, gostinstvo in turi-
zem ter trgovino – d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trubarjeva 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428807
Firma: KRALL, podjetniško in poslov-

no svetovanje, agencijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,945.000 SIT
Ustanovitelj: Krall Janez, Ljubljana, Tru-

barjeva 28, vstop 25. 11. 1990, vložek
1,945.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnot, vpisana 19. 3. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6022 Stori-
tve taksistov; 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 po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kuriske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-

vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-41279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17966 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MULTI COMMERCE, podjetje za
notranjo, zunanjo trgovino in marketing,
p.o., sedež: Celovška 197, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08294/00 vpisalo v sodi
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti, spre-
membo firme in preoblikovanje družbe iz
p.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5406722
Firma: MULTI COMMERCE, trgovi-

na in marketing, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 197

Skrajšana firma: MULTI COMMER-
CE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,501.100 SIT
Ustanovitelj: Metlika Andrej, Ljubljana,

Kersnikova 10, vstop 17. 10. 1991, vložek
1,501.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 505 Tr-
govina 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z 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; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdeki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
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steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-45254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17217 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ROCCO, podjetje za mod-
no ustvarjanje, d.o.o., sedež: Zupančiče-
va 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/04612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje v d.n.o., spremembo ustanovite-
ljev, spremembo zastopnika, uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5418798
Firma: LASAN & LASAN, Modni stu-

dio, d.n.o., Ljubljana, Zupančičeva 8
Skrajšana  firma:  LASAN  &  LASAN,

d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lasan Rok, izstop 19. 12.
1994; Lasan Rok, Ljubljana, Hladilniška 7c,
vstop 19. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Lasan Bernarda, Ljubljana, Hladilniška 7c,
vstop 19. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Lasan Bernarda, imenovana 19. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne storitve;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov.

Rg-45261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02290 z dne 18. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03893/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5321018003
Firma: B 2, d.o.o., Ljubljana, Podruž-

nica Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Murska Sobota, Slovenska ce-

sta 42
Ustanovitelj: B 2 , računalniško izobra-

ževanje, svetovanje, programska oprema,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, vstop 6. 5.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lapuh-Bele Julijana, Ljubljana, Cesta
v Zg. Log 5, imenovana 6. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Bele Darko,
Ljubljana, Cesta v Zg. Log 5, imenovan 6. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-

mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
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opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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 tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 721 Svetovanje o
računalniških programih; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02401 z dne 19. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28054/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5902860
Firma: MI & HA & EM, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MI & HA & EM,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Čanžekova 38
Osnovni kapital: 2,856.156 SIT
Ustanovitelji: Mirović Hajrudin, vložek

2,556.156 SIT, Mirović Mirela in Mirović
Emina, vložili po 150.000 SIT, vsi Ljublja-
na, Čanžekova 38, vstopili 14. 4. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mirović Hajrudin, imenovan 14. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Mirović Mirela, imenovana 14. 4. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7470
Ćiščenje stavb.

Rg-45272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19867 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KONEK, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vranja pot 5, Ljubljana
Črnuče, pod vložno št. 1/11274/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5917719
Osnovni kapital: 1,666.600 SIT
Ustanovitelj: Jarc Janez, Črnuče, Vranja

pot 5, vstop 16. 1. 1991, vložek 1,666.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15060 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GELAK, Trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Magajnova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/14621/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5571383
Osnovni kapital: 1,754.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Srečko in Gradi-

šar Marija, oba Ljubljana, Magajnova 2,
vstopila 12. 12. 1991, vložila po 877.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12393 z dne 26. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MICROLINE, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25, se-
dež: Stegne 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/13911/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, osnovnega
kapitala, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5525772
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pribičevič Zoran, Zagreb,

Jordanovac 119, vstop 7. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Turnšek Andreja, Ljubljana, Mal-
narjeva št. 26, imenovana 16. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na 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 nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na

drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obde-
lava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7250
Vzdrževanje in poravila pisarniških in ra-
činskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-45299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19866 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PRINSIS, močnostna elek-
tronika – proizvodnja, razvoj, inženiring,
d.o.o., sedež: Stegne 35, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15735/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5574161
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gregorič Etbin, Nova Go-

rica, Cankarjeva ulica 5, vstop 24. 10. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Povše Franc, Mirna peč, Gorenji Glo-
bodol 4, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peruško Marino, Ljubljana,
Na Jami 6, vstop 24. 10. 1994, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janković Momir, Kamnik, Klavčičeva ulica
5, vstop 24. 10. 1994, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-45301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17035 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AGE, Proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Martina Krpana 8a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
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nega kapitala in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5591007
Firma: AGE, Proizvodnja, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Goričan Andrej, Ljubljana,

Martina Krpana 8a, vstop 6. 3. 1992, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00055 z dne 18. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa A3, d.o.o., Podjetje za prevajanje,
Ljubljana, Jamova 60, sedež: Jamova 60,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19211/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti ter spremembo priimka ustanoviteljice in
zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5695244
Osnovni kapital: 1,500.053 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Andreja, Ljub-

ljana, Jamova 60, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,500.053 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 511
Posredništvo; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 553 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-45314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18365 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FINIST, d.o.o., Finančni in-
ženiring, Ljubljana, Cankarjeva 3, sedež:
Cankarjeva 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/18533/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in predložitev nove družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5607922.

Rg-45315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00041 z dne 18. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa SAMCOM, mednarodno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Endlicherjeva 10, sedež:
Endlicherjeva 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17663/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700086
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pušnik Samo, Domžale,

Ljubljanska 65, vstop 24. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-

skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-

be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni 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 na-
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jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške 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 pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9271 Prirejanje
iger na srečo.

Rg-45324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19875 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa EKSTA, reklamni profe-
sionalni sistemi, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gerbičeva ulica 51a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24190/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5832675
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Filipič Branko, Cerkno,

Otalež 29, vstop 7. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17114 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KRORES, krovstvo, stavb-
no kleparstvo in izolacije, d.o.o., sedež:
Črni vrh 5, Laze v Tuhinju, pod vložno št.
1/17464/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5619262
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Resnik Stanislav, Laze v Tu-

hinju, Črni vrh 5, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45341

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01291 z dne 28. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa AMA DABLAM, Podjetje za turi-
zem in šport, d.o.o., Cankarjeva 55, Kam-
nik, sedež: Cankarjeva 55, Kamnik, pod
vložno št. 1/18304/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v k.d., uskladitev dejavnosti in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5683157
Firma: BENKOVIČ - AMA DABLAM,

Družba za turizem in šport, k.d.
Skrajšana firma: BENKOVIČ - AMA

DABLAM, k.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Benkovič Janez, Kamnik,

Cankarjeva 55, vstop 8. 4. 1992, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Ben-
kovič Maja, Kamnik, Cankarjeva 55, vstop
17. 3. 1995, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 7470 Ćiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-45342

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02368 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  SCHERING  AKTIEN-
GESELLSCHAFT Mullerstrasse 170-178,
W-1000 Berlin 65, Podružnica za Slove-
nijo, Ljubljana, sedež: Trebinjska ulica
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/27214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5879256
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-45453

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00200 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CONSULTING – INŽENI-
RING, MARKETING, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska c. 59, sedež: Dunajska 59, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5286166
Firma: CIM, consulting, inženiring in

marketing, d.o.o., Ljubljana, Prekmurska
ulica 6

Sedež: Ljubljana, Prekmurska ulica 6
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina 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 mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni 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 hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, d.n.
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Rg-45456

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00535 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa IM-TRANS, d.o.o., Trans-
portno in storitveno podjetje, Ljubljana,
Vide Janežičeve 11, sedež: Vide Janežiče-
ve 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/25552/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848369
Ustanovitelji: Ivanović Maja, vstop 6. 5.

1994 in Ivanovič Milena, vstop 26. 1. 1996,
obe Ljubljana, Vide Janežičeve 11, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Ivanović Mlađan, Srbac, Vlaknica,
vstop 26. 1. 1996, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45458

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/000747 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DOMINANT, d.o.o., trgo-
vina, marketing in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Aljaževa 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16636/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča razširitev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5645000
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 2682

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge stritve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00903 z dne 5. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935687
Firma: T.E.S.I. STAN COMMERCE,

trgovina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: T.E.S.I. STAN COM-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stopar Egon, Ajdovščina,

Lavričeva 21, vstop 2. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sto-
par Egon, imenovan 2. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7450
Čiščenje stavb.

Rg-45464

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00938 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27741/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5937973

Firma: STOL SPLOŠNI SERVIS, va-
rovanje in servis gasilnih aparatov, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: STOL SPLOŠNI SER-
VIS, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Valter, Komenda, Podboršt
pri Komendi 9, imenovan 14. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 75252 Po-
klicno in prostovoljno gasilstvo; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45470

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00944 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938031
Firma:  STOL  PISARNIŠKI  STOLI,

proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: STOL PISARNIŠKI
STOLI, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Korenova pot
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zemljič Iztok, Domžale, Krakovska
c. 21, imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
6024 Cestni tovorni promet; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-45471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00947 z dne 12. 4. 1996 pod
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št. vložka 1/27747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938040
Firma: STOL PISARNIŠKI SISTEMI,

izdelava pisarniškega pohištva, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: STOL PISARNIŠKI
SISTEMI, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Korenova pot
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keršič Alfred, Kamnik, Nevlje 33/g,
imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6312 Skladišče-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-45474

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00950 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27750/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938074
Firma: STOL SERVIS, proizvodnja,

montaža in trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: STOL SERVIS, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.

1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupin Jože, Kamnik, Markovo 4/e,
imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Rg-45475

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00963 z dne 15. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa UNICHEM GAIA, d.o.o., podjetje
za ekonomsko propagando in druge stri-
tvene dejavnosti, sedež: Cilenškova 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27436/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5934966
Sedež: Ljubljana, Litijska 31
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Radivojevič Nevenka, razrešena
28. 2. 1996; direktor Radivojevič Milorad,
Ljubljana, Cilenškova 20, imenovan 28. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45481

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00976 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27587/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5938082
Firma: DHR, svetila in elektronika,

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Hrastovec 14, IC Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hajdu Rudolf, Ljubljana,

Cesta v Mestni Log 40/A, vstop 5. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdu Rudolf, imenovan 5. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2540
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 29560 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 29710 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 30010 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja

radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 33100 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 33200 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 33300 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove dele; 35200 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 35300
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
35410 Proizvodnja motornih koles; 35420
Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil
za invalide; 36400 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 40100 Proizvodnja in di-
stribucija elektrike; 45310 Električne inšta-
lacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 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 pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, naki-
ta; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost 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; 62200 Izredni zračni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 64200 Telekomunikacije;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
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jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74200 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74300
Tehnični preizkusi in analize; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45483

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00978 z dne 5. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27713/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935806
Firma: INTRA-EUROPA, trgovina in

zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: INTRA-EUROPA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Truggelaar Wilhelm, Huis

der Heide, Nizozemska, Dolderseweg 58,
3712, vstop 28. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Truggelaar Wilhelm, imenovan 28. 2.
1996; direktor Kokalj Franc, Ljubljana, Pod
vrbami 5, imenovan 28. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev do zneska 500.000
SIT. Za posle nad tem zneskom mora imeti
predhoden sklep ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-

sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina 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 mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-45489

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01016 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27589/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935911
Firma: FINGUŠT IN PREBIL, proiz-

vodnja in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  FINGUŠT  IN  PRE-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jarška cesta 45
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Prebil Andreja in Fingušt

Igor, oba Ljubljana, Jarška cesta 45, vstopi-
la 13. 2. 1996, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Fingušt Igor, imenovan 13. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Prebil Andreja, imenovana 13. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Rg-45506

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01523 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27755/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
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Matična št.: 5940427
Firma: SF SODEC & Co., storitveni

inženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SF SODEC & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 50
Ustanovitelja: Sodec Miha, Ljubljana,

Dolenjska cesta 50, vstop 18. 3. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Grobelnik Branimir, Ljubljana, Do-
lenjska cesta 40, vstop 18. 3. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Sodec Miha, imenovan 18. 3. 1996,
kot vodja poslov in neomejen zastopnik za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Gro-
belnik Branimir, imenovan 18. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45508

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01537 z dne 12. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940460
Firma: PROBANKA LEASING LJUB-

LJANA, družba za zakup opreme, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PROBANKA  LEA-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 44
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: PROBANKA, d.d., Mari-

bor, Gosposka 23, vstop 1. 2. 1996, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor: Kresal Anton, Maribor, Kolaričeva
6, imenovan 1. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-

jem; 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 na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45515

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01677 z dne 22. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa MICKEY-MOUSE, KOSTEN,
ROZMAN, NAHTIGAL, plesna šola,
d.n.o., Domžale, sedež: Podrečje 79, Po-
drečje, pod vložno št. 1/26679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5875463
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-45522

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01729 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa LACOSA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27514/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5935172
Sedež: Ljubljana, Prešernov trg 3
Ustanovitelj: Zajc Andrej, izstop 25. 3.

1996; RBB Gmbh., Wolfsberg, Avstrija,
Herrengasse 1, vstop 25. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 25. 3. 1996; direk-
tor mag. jur. Dorner Gerhard, Wolfsberg,
Wolfsberg s. Seite 7, imenovan 25. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Laibacher Gabrijela, Ljubljana, Krivec 1,
imenovana 25. 3. 1996,

Rg-45524

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01744 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa D & D Company, podjetje
za svetovanje, inženiring, marketing in
komercialno posredovanje, d.o.o., sedež:
Strossmayerjeva 20, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06091/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367409
Firma: D & D Company, podjetje za

svetovanje, inženiring, marketing in ko-
mercialno posredovanje, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Masarykova 14
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna grabena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;

4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem; skupaj z upravljalci strojev; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5153 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-45527

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01763 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BIG-D, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Dobovec 49, Dobo-
vec, Trbovlje, pod vložno št. 1/23404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803578
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na drobno s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
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som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov.

Rg-45530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01869 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa B.E.R., trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tometova 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti ter spremembo na-
slova ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5653100
Ustanovitelj: Samardžija Aleš, Ljublja-

na, Trubarjeva cesta 81, vstop 21. 2. 1992,
vložek 1,846.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samardžija Aleš, imenovan 15. 11.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-45723

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02053 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VARNOSTNA AGENCIJA
KOČEVJE, d.d., varovanje premoženja,
Kočevje, sedež: Kidričeva 8, Kočevje, pod
vložno št. 1/03148/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5174481
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravilo izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 75252 Poklicno in pro-
stovoljno gasilstvo; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80411 Drugo izobraževanje, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-45729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04358 z dne 22. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V
TUHINJU, sedež: Šmartno, Laze v Tuhi-
nju, pod vložno št. 1/28124/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo priimka
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5950686
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Klemen Jožica, Laze v Tuhinju,
Šmartno 35, razrešena 8. 5. 1996; zastopni-
ca Hribar Jožica, Laze v Tuhinju, Šmartno
35, imenovana 8. 5. 1996, kot v.d. ravnate-
ljice zastopa neomejeno.

Rg-45736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19775 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TELETRAC, računalniški
sistemi, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14,
sedež: Jožeta Jame 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5291402
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: CIOS - Center za investi-
cijske in organizacijske storitve, p.o., Ljub-
ljana, Linhartova 1, vstop 15. 8. 1989, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Erzin Gabrijel, Ljubljana, Grošljeva 1,
vstop 15. 8. 1989, vložek 1,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
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jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487

Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-45737

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00775 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DIGI* KEY, servisiranje
in računalniški inženiring, p.o., Ljublja-
na, Komenskega 24/a, sedež: Komenske-
ga 24a, Ljubljana, pod vložno št.
1/02030/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284040
Firma: DIGI* KEY, servisiranje in ra-

čunalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Komenskega 24a

Skrajšana firma: DIGI* KEY, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 3,120.000 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA DO

JUNEL, o.sol.o., izstop 12. 12. 1995; Blat-
nik Marija, Videm-Dobrepolje, Ponikve 79,
vstop 12. 12. 1995, vložek 468.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pečar Vladimir,
Ljubljana, Glinškova ploščad 16, vstop 12.
12. 1995, vložek 468.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Adamič Janez, Videm-Dobre-
polje, Ponikve 64, vstop 12. 12. 1995, vlo-
žek 468.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Babnik Drago, Ljubljana, Pot na Fužine
49, vstop 12. 12. 1995, vložek 468.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 12. 12.
1995, vložek 624.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 12. 12. 1995,
vložek 312.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 12. 12. 1995, vložek 312.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-45739

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13398 z dne 27. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa KIBELA, Storitveno podjetje,

d.o.o., Ljubljana, sedež: Krakovski nasip
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/04025/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315328
Firma: KIBELA, storitve in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KIBELA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 136
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Logar Silva, izstop 15. 7.

1994; Drugovič Simon, Trbovlje, Šuštarje-
va 27, vstop 22. 12. 1993, vložek 755.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pintar Mar-
jan, Zagorje, Okrogarjeva 29, vstop 22. 12.
1993, vložek 377.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pintar Uroš, Zagorje, Okrogarje-
va 29, vstop 22. 12. 1993, vložek 377.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Logar Silva, razrešena 15. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 0125
Reja drugih živali; 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 inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-45744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09291 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VIDEO MARKETING,
d.o.o., Trgovsko podjetje Ljubljana,
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Bregarjeva 14, sedež: Bregarjeva 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06492/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5393787
Firma: VIDEO MARKETING, d.o.o.,

Ljubljana, Bregarjeva 14
Skrajšana firma: VIDEO MARKETING,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelj: Vehar Janez, Ljubljana,

Einspielerjeva 5c, vstop 24. 4. 1990, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05875 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SEAM COMMERCE, Tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Podmilščakova 16, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08047/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5822661
Sedež: Ljubljana, Štihova 23
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 19200

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50301 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 74400
Ekonomsko propagiranje; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Rg-45750

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06015 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VEBER, trgovsko podjetje,
Logatec, d.o.o., sedež: Cankarjeva 16, Lo-
gatec, pod vložno št. 1/18636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, razširitev
in uskladitev dejavnosti ter spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5642922
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Veber Mojmir, Logatec,

Cankarjeva 16, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024

Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45753

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18447 z dne 29. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa AQUAPUR, podjetje za izdelova-
nje naprav za ionsko čiščenje in mehansko
čiščenje voda, Polje 4, Zagorje, d.o.o., se-
dež: Polje 4, Zagorje, pod vložno št.
1/04377/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5322952
Skrajšana firma: AQUAPUR, Zagorje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gajšek Franc, Kisovec, Trg

Pohorskega bataljona 5, vstop 9. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Turšič Matjaž, izstop 26. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Turšič Matjaž, razrešen 26. 5. 1995,
kot namestnik direktorja.

Rg-45759

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06136 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PUSCH, Trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Hrastnik, sedež: Praprot-
no 46, Hrastnik, pod vložno št. 1/11280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5468922
Ustanovitelja: STUDIO MODERNA,

d.o.o., izstop 3. 11. 1995; Dolanc Livija in
Češko Sandi, oba Zagorje, Cesta zmage 7,
vstopila 3. 11. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01660 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BRZIN, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Gallusovo
nabrežje 15, Ljubljana, sedež: Gallusovo
nabrežje 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/07471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, odgovor-
nosti, zastopnikov in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5741653
Firma: BRZIN-DEŽMAN & CO, pod-

jetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.n.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: BRZIN-DEŽMAN &
CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Dežman Brzin Breda,
Ljubljana, Gallusovo nabrežje 15, izstop 5.
4. 1995; Dežman Brzin Breda, Ljubljana,
Rjava cesta 31, vstop 5. 4. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Brzin Srečko, Ljubljana, Rja-
va cesta 31, vstop 5. 4. 1995, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dežma Brzin Breda, razrešena 5. 4.
1995 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev do vredno-
sti posamičnega posla 5.000 DEM, nad tem
zneskom je potrebno soglasje obeh družbe-
nikov; direktor Brzin Srečko, imenovan 5.
4. 1995, zastopa družbo brez omejitev do
vrednosti posamičnega posla 5.000 DEM,
nad tem zneskom je potrebno soglasje obeh
družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-45820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01743 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ANPER, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Friško-
vec 5, sedež: Friškovec 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev in odgovornosti, deležev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5888255
Firma: PERGAR & Co., trgovsko in

storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: PERGAR & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Pergar Andreja, Ljublja-

na, Friškovec 5, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 28. 3. 1995, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Pergar Ivan, Ljubljana, Friškovec 5, vstop
28. 3. 1995, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401

Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na 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 mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 6226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-

no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-45823

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03136 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNIK, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Hotimirova 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/08237/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403421
Ustanovitelj: Urbančič Borut, Ljubljana,

Topniška 44, vstop 22. 6. 1990, vložek
1,629.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keber Bojan, izstop 20. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Keber Bojan, razrešen 20. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
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ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5153 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-45830

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03771 z dne 22. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28200/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5949882

Firma: STUDIO KOŠMRLJ in ostali,
podjetje za audio-video produkcijo in
marketing, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO KOŠMRLJ
in ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Kumrovška 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Klarič Marjana, izstop 18.

4. 1994; Bolčina Žgavec Nataša, Ajdovšči-
na, IV. prekomorske brigade 68, izstop iz
d.o.o. in vstop v d.n.o. 18. 4. 1994, vložek
200 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Košmrlj Anton, Sodražica,
Kržeti 10, vstop 18. 4. 1994, vložek 1.800
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bolčina Žgavec Nataša, razrešena 18.
4. 1994 in imenovana za zastopnico, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Košmrlj Anton, imenovan
18. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vl. št.
1/00665/00 s firmo AKROS, podjetje za au-
dio in video marketing, Ajdovščina, d.o.o.,
IV. prekomorske brigade 68.

Rg-45831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03780 z dne 30. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa FISTOR - MARTINČIČ IN
MARTINČIČ, podjetje za finance, trgovi-
no in zastopanje, d.n.o., Ljubljana, Novo
Polje c. X/9, sedež: Novo Polje c. X/9, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
novitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5573831
Ustanoviteljica: Martinčič Franc, izstop

15. 6. 1995; Martinčič Ana, Ljubljana Polje,
Novo Polje c . X/9, vstop 15. 6. 1995, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Martinčič Mirjana, razrešena

16. 5. 1995 kot pomočnica direktorja in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen poslov, določenih v 7.
členu družbene pogodbe; direktor Martin-
čič Franc, razrešen 15. 6. 1995 in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo po poobla-
stilu direktorja družbe.

Rg-45837

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00022 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CHROMCOM, Trgovina,
zastopanje, posredovanje, d.o.o., Domža-
le, Ljubljanska 114, sedež: Ljubljanska
114, Domžale, pod vložno št. 1/24661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5804299
Firma:  CHROMCOM,  inženiring,

vzdrževanje, meritve, d.o.o., Domžale
Ustanovitelja: CHROMOS COMMER-

CE, d.o.o., izstop 12. 9. 1995; Satler Saša,
izstop 12. 9. 1995; HELIOS, Sestavljeno pod-
jetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o,
Domžale, Količevo 2, vstop 12. 9. 1995, vlo-
žek 1,372.138,40 SIT, odgovornost. ne od-
govarja; Razboršek Janez, Domžale, Vir, Ko-
liška 1a, vstop 12. 9. 1995, vložek 76.229,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45841

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01946 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Kmetijsko gozdarska za-
druga, z.o.o., Kamnik, sedež: Trg talcev
1, Kamnik, pod vložno št. 1/20934/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5703964
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-

nik Žampa Janez, Kamnik, Godič 63/c, raz-
rešen 29. 2. 1996 kot v.d. direktorja; zastop-
nik Kralj Alojz, razrešen 19. 3. 1996, kot
namestnik predsednika upravnega odbora.

Rg-45844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02338 z dne 14. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  MERCATOR  –  SADJE
ZELENJAVA,  trgovina  na  debelo  in
drobno, d.d., sedež: Poljanska 46/a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000831
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kolenc Anton, Ljubljana, Kermav-
nerjeva 3, razrešen 6. 3. 1996; direktorica
Marenče Ludvika, Ljubljana, Na Straški vrh
6, mora pridobiti soglasje nadzornega sveta
za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni; investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakoletnem veljavnem gos-
podarskem načrtu koncerna; nakup ali pro-
daja patentov, blagovnih znamk, najetje in
dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli ni-
so bili predvideni v letnem planu družbe ali
niso v zvezi z dejavnostjo družbe; nakup
delnic oziroma poslovnih deležev v dolgo-
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ročno lastništvo in njihovo prodajo; vzpo-
stavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Rg-45849

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02752 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PARKS 1, Podjetje za
upravljanje z garažnimi hišami, varova-
nje premoženja, servisna dejavnost vozil,
prodaja vozil, vzdrževanje in čiščenje vo-
zil, d.o.o., sedež: Dunajska 158, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27206/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo poobla-
stil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5926068
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-

nik Schaubach Janko, Domžale, Ljubljanska
cesta 97, razrešen 4. 6. 1996 in ponovno
imenovan za pomočnika direktorja, ki pri
sklepanju pravnih poslov nad 2,500.000 SIT
potrebuje soglasno odločitev skupščine; di-
rektor Smrke Franci, Gabrovka, Moravče pri
Gabrovki 64, razrešen 4. 6. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki pri sklepanju prav-
nih poslov nad 5,000.000 SIT potrebuje so-
glasno odločitev skupščine.

Rg-45851

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02774 z dne 30. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GRACIA, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina, uvoz-izvoz, sedež: Postojn-
ska c. 13, Rakek, pod vložno št. 1/15471/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5566118
Skrajšana firma: GRACIA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega 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 grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5212 Trgovina na debelo v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-45855

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02820 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa METALKA STORITVE,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, sedež:
Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/12739/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5003253
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bratina Pavel Peter, razrešen 31.
12. 1995 kot v.d. direktorja; zastopnik Ču-
ček Milivoj, Ljubljana, Štefanova ulica 1,
imenovan 1. 1. 1996 za vršilca dolžnosti
direktorja, za sklepanje poslov, katerih vred-

nost presega 100.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti, potrebuje soglasje upravnega od-
bora družbe.

Rg-45861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03226 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SVILANIT, Tekstilna to-
varna, d.d. sedež: Kovinarska 4, Kamik,
pod vložno št. 1/00696/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statura z
dne 18. 6. 1996 in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036500
Člani nadzorneg sveta: Tavčar Mitja,

Grašič Franc in Prodnik Franc, vsi izstopili
18. 6. 1996; Brozovič Igor in Rems Barba-
ra, izstopila 15. 5. 1996; Tavčar Mitja, dr.,
Grašič Franc in Rabzelj Drago, vstopili 18.
6. 1996 ter Rems Barbara in Brozovič Igor,
vstopila 15. 5. 1996.

Rg-45866

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03836 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SVILANIT, Tekstilna to-
varna, d.d., sedež: Kovinarska 4, Kamnik,
pod vložno št. 1/00696/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
imenovanja zastopnika in pooblastil s temi-
le podatki:

Matična št.: 5036500
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Wiegele Bogomil, Kamnik, Podgor-
je 127b, razrešen 11. 7. 1996 kot začasna
uprava in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-45948

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02382 z dne 6. 9. 1996 pod
št. vložka 1/10622/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi prenosa sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5449936
Firma: P & G, Podjetje za proizvodnjo

in trgovino s papirjem, d.o.o., Savska 2,
Ljubljana

Skrajšana firma: P & G, d.o.o., Savska
2, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Savska 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Prelovšek Igor, Škofljica,

Klanec 43, vstop 6. 9. 1996, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prelovšek Igor, razrešen 6. 9. 1996.

Izbris subjekta zaradi prenosa sedeža,
sedaj vpisan pri Okrožnem sodišču v
Krškem pod vl. št. 1/3827/00.

Rg-45952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20287 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BLUM, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bi-
čevje 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/16608/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5759242
Osnovni kapital: 1,748.000 SIT
Ustanoviteljica: Blumauer Sonja Marija,

Ljubljana, Bičevje 16, vstop 2. 12. 1991,
vložek 1,748.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blumauer Andrej, Ljubljana, Bičevje
16, imenovan 31. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo 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 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-

som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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 stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18409 z dne 13. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa EJUP, podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prušni-
kova 81, Ljubljana, pod vložno št.
1/20807/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840651
Osnovni kapital: 7,884.000 SIT
Ustanovitelj: Nuriši Ejup, Ljubljana, Pru-

šnikova 81, vstop 20. 11. 1992, vložek
7,884.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Rg-45968

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11321 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNOPLAST, d.o.o., tr-
govina in proizvodnja, Kamnik, sedež:
Medvedova št. 10, Kamnik, pod vložno št.
1/21720/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5720630
Osnovni kapital: 11,929.150 SIT
Ustanovitelj: Perme Franc, Kamnik, Med-

vedova št. 10, vstop 25. 2. 1993, vložek
11,929.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45973

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13724 z dne 31. 7. 1996 pod
št. vložka 1/24747/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
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Matična št.: 5809487001
Firma: UNAGRADNJA, d.o.o., za pro-

jektiranje in izvajanje gradbenih del, za
proizvodnjo gradbenega..., Bizoviška 41,
Ljubljana, podružnica Ptuj, Trstenjako-
va ul. 13

Skrajšana firma: UNAGRADNJA, d.o.o.,
Ljubljana - podružnica Ptuj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ptuj, Trstenjakova 13
Ustanovitelj: UNAGRADNJA, d.o.o., za

projektiranje in izvajanje gradbenih del, za
proizvodnjo gradbenega materiala, opremo
in trgovino, Ljubljana, Bizoviška 41, vstop
8. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lisjak Martin, Ptuj, Trstenjakova 13,
imenovan 20. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 454 Zaključna gradbena de-
la; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-45975

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04699 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VERITAS, p.o., družbeno
podjetje za promet blaga na debelo in
drobno, sedež: Poljanski nasip 42, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.o.o. in spremembo kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5284287
Firma: VERITAS, družbeno podjetje

za promet na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanski nasip 42

Skrajšana  firma:  VERITAS,  d.o.o.,
Ljubljana, Poljanski nasip 42

Pravnooorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 6,065.000 SIT
Ustanovitelj: Trajlovič Danilo, Grosup-

lje, Brinje I/15, vstop 7. 9. 1995, vložek
6,065.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Trajlovič Danilo, razrešen 7. 9. 1995
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996: 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-45976

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04008 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa HAM - HAM, Podjetje za
proizvodnjo, zastopstvo, prevoz, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Ljubljanska 84,
Domžale, sedež: Ljubljanska 84, Domža-
le, pod vložno št. 1/04283/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža,
firme, osnovnega kapitala in zastopnikov,

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5776422
Firma: HAM - HAM, Predelava mesa,

trgovina, gostinstvo, d.o.o., Bizovik
Skrajšana firma: HAM - HAM, d.o.o.,

Bizovik
Sedež: Dobrunje, Pot v Dolino 37b, Bi-

zovik
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodovc Peter, Ljubljana,

Kajuhova 66, vstop 22. 12. 1989, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žunko Franci, Domžale, Ljube Šercerja 2,
vstop 22. 12. 1989, vložek 1,485.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žunko Franci, razrešen 30. 7. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Vodovc Pe-
ter, razrešen 30. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 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; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-45978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03512 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AKRON, d.o.o., podjetje za
svetovanje, marketing, inženiring, pro-
izvodnjo, komercialno poslovanje ter pro-
met blaga na debelo in drobno, sedež: Ce-
lovška 275, Ljubljana, pod vložno št.
1/02405/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5291887
Sedež: Ljubljana, Celovška 448
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična dela;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-

derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45979

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00424 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AERO-POLYPLAST, pre-
delava plastičnih mas, d.o.o., Ljubljana,
Koprska 78, sedež: Koprska 78, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5014859
Ustanovitelji: Stipan Jelka, Ljubljana,

Zaloška 92c, vstop 6. 12. 1991, vložek
105.830,10 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Trstenjak Angelca, Ljubljana, Jakčeva
11, vstop 6. 12. 1991, vložek 120.355,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vidmar
Brane, Ljubljana, Brodarjev trg 3, vstop
6. 12. 1991, vložek 238.601,33 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kadunc Janez, Škof-
ljica, Smrjene 31, vstop 6. 12. 1991, vložek
290.795,37 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Artač Peter, Vnanje Gorice, Nova pot
123, vstop 6. 12. 1991, vložek 216.232,45
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lenarčič
Franc, Ig, Brest 19, vstop 6. 12. 1991, vlo-
žek 126.756,96 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lipovec Miran, Ljubljana, Abramova
18, vstop 6. 12. 1991, vložek 126.756,96
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novkovič
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Slavi, Ljubljana, Agrokombinatska 13, vstop
6. 12. 1991, vložek 141.669,54 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pintarič Ivan, Ljub-
ljana, Topniška 70, vstop 6. 12. 1991, vlo-
žek 238.601,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šebez Dušanka, Ljubljana, Andreja-
ševa 16, vstop 6. 12. 1991, vložek
152.853,98 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Garvas Roman, Škofljica, Albrechtova
10, vstop 6. 12. 1991, vložek 115.572,52
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ivančič
Anton, Ljubljana, Galjevica 5, vstop 6. 12.
1991, vložek 66.403,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lunar Marjan, Ljubljana,
Agrokombinatska 4, vstop 6. 12. 1991, vlo-
žek 111.844,37 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Antolašič Srečko, Ljubljana, Sp. Rud-
nik c. II/37, vstop 6. 12. 1991, vložek
82.019,21 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Balantič Darja, Ljubljana, Gorkičeva 18,
vstop 6. 12. 1991, vložek 22.826,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bizjan Ivan, Do-
brova, Šujica 23, vstop 6. 12. 1991, vložek
22.826,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Garvas Franci, Škofljica, Smrjene 13, vstop
6. 12. 1991, vložek 52.194,04 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Merkuž Andrej,
Ljubljana, Hladilniška pot 1b, vstop 6. 12.
1991, vložek 59.650,33 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mušič Primož, Mengeš, Jem-
čeva 49, Trzin, vstop 6. 12. 1991, vložek
39.426,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ofentaušek Mojca, Domžale, Ljubljanska
101, vstop 6. 12. 1991, vložek 18.675,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strnad Na-
da, Ljubljana, Jamova 50, vstop 6. 12. 1991,
vložek 48.465,89 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Veršnik Ivan, Ljubljana, C. ko-
krškega bataljona 7, vstop 6. 12. 1991, vlo-
žek 76.778,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vizjak Alojz, Ljubljana, Trebinjska
6, vstop 6. 12. 1991, vložek 175.222,85 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jamnik Barba-
ra, Ljubljana, Celovška 143, vstop 6. 12.
1991, vložek 18.675,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stepančič Matjaž, Ljubljana,
Jadranska 2, vstop 6. 12. 1991, vložek
376.545 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupan Ciril, Ivančna Gorica, Pot v gozd 2,
vstop 6. 12. 1991, vložek 2,801.385 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Feher Darinka,
Ljubljana, Sp. Rudnik c. II/37, vstop 6. 12.
1991, vložek 209.585,10 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Souvan Leo, Ljubljana, Mest-
ni trg 24, vstop 21. 9. 1995, vložek
5,835.181,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lampič Uršula, Ljubljana, Pot v
Smrečje 24, vstop 21. 9. 1995, vložek
2,344.863 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lampič Ciril, Ljubljana, Pot v Smrečje 34,
vstop 21. 9. 1995, vložek 2,344.863 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Barbra Ali At-
lanty, Ljubljana, Škrabčeva 25d, vstop 21.
9. 1995, vložek 2,041.898,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Souvan Tomaž, Šmart-
no pod Šmarno goro, Rašica 24, vstop 21. 9.
1995, vložek 2,041.898,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Tratnik Gabrijel, izstop
21. 9. 1995; Ferbežar Boštjan, Ljubljana,
Glavarjeva 20, vstop 6. 12. 1991, vložek
85.747,35 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2513 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5264 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15783 z dne 22. 8. 1996 pri
subjektu FROPS, podjetje za finance, ra-
čunovodstvo, obdelavo podatkov in sve-
tovanje, p.o., sedež: Celovška 150, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika - podelitev novega mandata s te-
mile podatki:

Matična št.: 5004012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Muster Blanka, Ljubljana, Krivec
73, razrešena 30. 10. 1994 in ponovno ime-
novana za direktorico, ki sklepa vse pogod-
be in opravlja druga pravna dejanja, razen
sklepanje poslov, ki se nanašajo na: pogod-
be za investicije za osnovna sredstva in
sredstva skupne porabe; odprodajo ali dru-
gačno odtujitev osnovnih sredstev ali sred-
stev skupne porabe; angažiranje sredstev re-
zervnega sklada, razen za začasna posojila
iz tega sklada za izplačilo OD. V teh prime-
rih potrebuje sklep delavskega sveta podjet-
ja v širši sestavi.

Rg-45992

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00175 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ŠRAUF, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo, uvoz-izvoz, zastopanje
in posredovanje, d.o.o., Domžale, Krakov-
ska 30, sedež: Krakovska 30, Domžale,
pod vložno št. 1/07608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča odsvojitev poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5389666
Ustanovitelji: Košmrlj Vinko, Ribnica,

Retje 70, vstop 21. 5. 1990, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košmrlj Milko, Ribnica, Retje 111a, vstop
21. 5. 1990, odgovornost: ne odgovarja;
Košmrlj Jože, Domžale, Ul. Veljka Vlaho-
viča 2b, vstop 21. 5. 1990, odgovornost. ne
odgovarja.

Rg-45993

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18601 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INA EXPORT-IMPORT,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Adami-
čeva 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/11959/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487463
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Šimič Jadranka, Ljub-

ljana, Adamičeva 9, vstop 25. 10. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5153 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
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lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-45995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18251 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PUSCH, Trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Hrastnik, sedež: Praprot-
no 46, Hrastnik, pod vložno št. 1/11280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5468922
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pušnik Borut, izstop 7. 12.

1994; Studio MODERNA, d.o.o., Zagorje,
Kidričeva 15, vstop 7. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pušnik Borut, razrešen 7. 12. 1994
kot član poslovodnega odbora; direktorica
Dolanc Livija, Zagorje, Cesta zmage 7, ime-
novana 7. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1996:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-

tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-45999

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01186 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SITOGRAF, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o.,
Obrije 25, Ljubljana, sedež: Obrije 25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05030/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, uskladitev
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dejavnosti, spremembo firme in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5331030
Firma: SITOGRAF, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta v Šmartno 35
Osnovni kapital: 78,897.485 SIT
Ustanovitelj: Bolta Franc, Ljubljana,

Obrije 25, vstop 19. 1. 1990, vložek
78,897.485 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja.

Rg-46000

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03830 z dne 19. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28257/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5958890
Firma: TRIGLAV, pooblaščena inve-

sticijska družba, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 17
Osnovni kapital: 1.364,793.000 SIT
Ustanovitelj: TRIGLAV, družba za

upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva
17, vstop 19. 10. 1995, vložek 47,768.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šubic Miran, Ljubljana, Rimska 14,
imenovan 19. 7. 1996, ne sme sklepati po-
godb in opravljati pravnih dejanj, za katera
je s pogodbo o upravljanju pooblaščena
družba za upravljanje. Potrebuje predhodno
soglasje nadzornega sveta za plačilo provi-
zije v delnicah PID ter za izplačilo predča-
sne dividende.

Člani nadzornega sveta: Dolenc Vesna,
Mermal Jože, Sajovec Alojz, Marolt Milan
in Zupan Adolf, vsi vstopili 8. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg- 46008

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06029 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa QUORUM, finance, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-

deža, osnovnega kapitala, družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnika in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5850565
Firma: PEKARSTVO STIČNA, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKARSTVO STIČ-

NA, d.o.o.
Sedež: Ivančna Gorica, Stična 17
Osnovni kapital: 25,608.000 SIT
Ustanovitelji: Šoba Nataša, izstop 21. 11.

1995; Urbas Nevenka, Ljubljana, Celovška
cesta 126, vstop 21. 11. 1995, vložek
536.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja;
UPIMO GROUP, Menjalnice, upravljanje,
financiranje in kapitalske naložbe, d.o.o.,
Ljubljana, Kongresni trg 13, vstop 21. 11.
1995, vložek 12,536.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; IRK TRADE, Podjetje za po-
sredovanje, storitve in trgovino, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina cesta II/12,
vstop 21. 11. 1995, vložek 12,536.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šoba Nataša, razrešena 21. 11.
1995; zastopnik Todorovič Dragan, Ljub-
ljana, Celjska ulica 25, imenovan 21. 11.
1995 kot poslovodja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7230 Ob-
delava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-46013

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03620 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MEC, Marketing, Engenee-
ring, Consulting, d.o.o., Ljubljana, Lin-
hartova 3a, sedež: Linhartova 3a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, ustanoviteljskih deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653525
Ustanovitelja: Pavlič Dušan, izstop

16. 1. 1995; Gabrijel Stanislav, Ljubljana,
Goljarjeva pot 5, vstop 21. 11. 1989, vložek
1,124.299 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bračič Andrej, Ljubljana, Dolenjska cesta
57, vstop 2. 6. 1993, vložek 1,124.299 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 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, športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Rg-46014

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05103 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KEM-EKO, podjetje za ra-
ziskave, razvoj in predelavo na področju
varstva okolja, d.o.o., Kamnik, Steletova
8, sedež: Steletova 8, Kamnik, pod vložno
št. 1/11404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5508797
Firma: KEM-EKO, raziskave, razvoj

in predelava na področju varstva okolja,
d.o.o., Kamnik

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kočar Boštjan, Radomlje, Cesta Ra-
domeljske čete 60, imenovan 17. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996:
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nači-
ni odstranjevanja trdih odpadkov; 9003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene.
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Rg 27067

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14677 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BENICOM, podjetje za tr-
govino, zastopanje in proizvodnjo d.o.o.,
Ljubljana, Vrhovci c. 15/5, sedež: Vrhov-
ci c. 15/5, Ljubljana, pod vložno št.
1/14264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5551935
Osnovni kapital: 1,721.000 SIT
Ustanovitelja: Belaj Niko, Ljubljana, Vr-

hovci c. 15/5, vstop 23. 10. 1991, vložek
860.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Belaj Saša, Ljubljana, Cesta na Brdo 128,
vstop 23. 10. 1991, vložek: 860.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen,
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenin in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem.

Rg 28074

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09385 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AVTODEL, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Višnja Gora, sedež: Antona
Tomšiča 27, Višnja Gora, pod vložno št.
1/09734/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, osnovnega
kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5435854
Osnovni kapital: 1,538.900 SIT
Ustanovitelja: Kanin Vera, Višnja Gora,

Antona Tomšiča 27, vstop 27. 11. 1990,
vložek 769.450 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pirnat Tomaž, Višnja Gora, Mestni
trg 10, vstop 27. 11. 1990, vložek: 769.450
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: prevoz blaga v do-
mačem in mednarodnem prometu; cestni pro-
met; neomenjene storitve na področju med-
narodnega cestnega prometa; obrtne storitve

in popravila; popravila in vzdrževanje cest-
nih motornih vozil; urejanje naselja in pro-
stora; komunalne dejavnosti; visoka gradnja;
nizka gradnja in hidrogradnja; vodno gospo-
darstvo; proizvodnja kamna, gramoza in pe-
ska; gozdarstvo; kmetijska proizvodnja; iz-
delava živilskih proizvodov; gostinstvo in tu-
rizem; poslovne storitve; drugo izobraževa-
nje; proizvodnja končnih lesnih izdelkov;
proizvodnja žaganega lesa; zbiranje in pri-
marna predelava industrijskih odpadkov; sto-
ritve z lahko in težko gradbeno mehanizaci-
jo; uvoz in izvoz živilskih proizvodov; uvoz
in izvoz neživilskih proizvodov; izvoz stori-
tev firme; zastopanje in posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu.

Rg 31761

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10757 z dne 10. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa MOLJ, izdelava in trgovina kon-
fekcije, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale,
sedež: Ljubljanska 76, Domžale, pod vlož-
no št. 1/21525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5726719
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sicherl Habjan Jelka,

Domžale, Slamnikarska 18, vstop 11. 1.
1993, vložek 287.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Habjan Vito, Domžale, Slamni-
karska 18, vstop 20. 4. 1994, vložek
1,213.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 33109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00379 z dne 6. 2. 1996  pod
št. vložka 1/27400 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5892970
Firma: ICM, INTERNATIONAL CAP-

ITAL MANAGEMENT, podjetje za ka-
pitalske naložbe, d.o.o.

Skrajšana firma: ICM, INTERNATIO-
NAL CAPITAL MANAGEMENT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gornji trg 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šoškič Branko, Ljubljana,

Maroltova 10, vstop 23. 1. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Toš Frano, Ljubljana, Ziherlova 6, vstop 23.
1. 1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gibičar Toš Nataša, Ljublja-
na, Prešernova 6, vstop 23. 1. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Toš Frano, imenovan 23. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Gibičar Toš Nataša, imenovana 23. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Šoškič Branko, imenovan 23. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523

Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4523 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550  Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji  raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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 napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati.

Rg 35059

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11975 z dne 13. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa GRANIT INŽENIRING, podjetje
za gradbeništvo, inženiring, posredovanje,
trgovino, export import, d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 31, Ljubljana, pod vložno št.
1/20924/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5699177
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kostojčinoski Stefan, Ma-

kedonija, Vevčani bb, izstop 14. 12. 1992,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Primožič Marko, Ljubljana, Novo Po-
lje XIX/14, imenovan 30. 5. 1994, pri vseh
poslih potrebuje predhodno pisno soglasje
in pooblastilo direktorja.

Rg 35361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04715 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LINA design, d.o.o. za pro-
jektiranje, proizvodnjo, prodajo in inže-
niring, Ljubljana, Tržaška c. 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12466/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5489431
Sedež: Trzin, Mengeš, Mengeška ce-

sta 22.

Rg 35449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16105 z dne 22. 11. 1995
pod št. vložka 1/27023/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5879116
Firma: GARD DIZAJN, Privatno po-

duzeće za dizajn reklamu i ekonomsku
propagandu p.o. Sarajevo, Livanjska br.
6, Podružnica Ljubljana, Jamnikarjeva
1, Ljubljana

Skrajšana firma: GARD DIZAJN p.o.
Pravnoor. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 1
Ustavnovitelj: GARD DIZAJN p.o., Pri-

vatno poduzeće za reklamu i ekonomsku
propagandu, Sarajevo,  Livanjska br. 6,
vstop 15. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Paškulin Peter, Domžale, Bistriška
cesta 3a, imenovan 15. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1994: 511
Posredništvo: 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 744 Ekonomska propaganda.

Rg 36803

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05729 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa HIPER d.o.o., Poslovne sto-
ritve, Ljubljana, sedež: Zvonarska 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5522048
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50103 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-

lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na  drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
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pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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 na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Ćiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg 37243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01938 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26907/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5898676
Firma: ROMEX, podružnica Ljublja-

na, Linhartova  19, ROMEX GmbH, Wei-
desheimer Strasse 17, Euskirchen, Nem-
čija

Skrajšana firma: ROMEX, podružnica
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Linhartova 19
Ustanovitelj: ROMEX GmbH, Euskir-

chen, Nemčija, Weidesheimer Strasse 17,
vstop 3. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zrim Janko, Novo mesto, Smolenja
vas 48/a, imenovan 3. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg 37665

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01376 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TOTUS, Proizvodno in tr-
govsko podjetje d.o.o., Ljubljana, sedež:
Rimska 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/22782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo zastopnika, osnov-
nega kapitala ter družbenikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752655
Firma:  TOTUS HOČEVAR  k.d.  pro-

izvodno in trgovsko podjetje
Skrajšana  firma:  TOTUS  HOČEVAR

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Rimska cesta 25
Osnovni kapital: 110.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Kristina, Ljub-

ljana, Rimska cesta 25, vstop 28. 4. 1993,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Bassanese Elvis,
Umag, Škrinjar b.b., vstop 17. 3. 1995, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bassanese Elvis, razrešen 17. 3. 1995
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73201  Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Rg 38976

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17711 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MADOS, Podjetje za inže-
niring, proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o. Ljubljana, Celovška 166, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02270/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288720
Firma: MADOS, Podjetje za inženiring,

proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MADOS d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Mavri Danilo, Cerkno, Li-

čarjeva 8, vstop 25. 8. 1989, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mavri Sonja, Ajdovščina, Cesta IV. preko-
morske 34, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
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3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4531
Električne inštalacije; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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 širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg 39138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02882 z dne 19. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa TRANZIT, mednarodna špedicija
in transport, d.o.o., Šaranovičeva 12/6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02064/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286042
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 6024

Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg 39831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19424 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa WOOD TRADE, Proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o. Dobrepolje,
Predstruge 76, Videm Dobrepolje, pod
vložno št. 1/09130/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5425328
Osnovni kapital: 8,796.000 SIT
Ustanovitelja: Strnad Milan in Strnad Ne-

venka, oba Videm Dobrepolje, Predstruge 76,
vstopila 20. 7. 1990, vložila po 4,398.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 511 Posredniš-

tvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravilo izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652
Drugo finančno posredništvo; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg 39870

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04517 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES SLING,
družba za inženiring in projektiranje,
sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13578/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5526906
Član nadzornega sveta: Kastelic Janko –

namestnik, izstopil 30. 8. 1995; Kobal Djor-
dja, vstopila 30. 8. 1995.

Rg 39894

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10583 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ATS, zastopanje, turizem
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa in
pooblastil za zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334098
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Thurnherr Matjaž, Ljub-

ljana, Zaloška cesta 83, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Thurnherr Matjaž, razrešen 19. 4.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 291 Proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske ener-
gije, razen motorjev za letala in motorna vo-
zila; 311 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 312 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 313 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pti trgovini z

rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 723 Obdela-
va podatkov; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg 39971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15928 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MOBO INTERNATION-
AL, proizvodnja, trgovina na debelo in
drobno, zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Ljubljana, Groharjeva 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo deležev,
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5741220
Osnovni kapital: 97,763.000 SIT
Ustanovitelja: ART LINE import export

Handelsgesellschaft m.b.H, Klagenfurt Ce-
lovec, Vikringer Ring 1 b, vstop 28. 2. 1993,
vložek 90,454.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Margon Bogdan, Ljubljana, Večna
pot 3, vstop 28. 2. 1993, vložek 7,309.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Margon Bogdan, razrešen 19. 2.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 212 Izdajanje časopi-
sov; 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 ti-
skarstvom povezane storitve; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg 40015

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00459 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa NUBIS, svetovanje, zasto-
panje in storitve d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šubičeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/07085/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5633770
Sedež: Ljubljana, Robbova 14.

Rg 40986

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02147 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa TRANZIT, mednarod-
na špedicija in transport, d.o.o., Šarano-
vičeva 12/6, Ljubljana,  pod vložno št.
1/02064/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5286042
Sedež: Ljubljana Polje, Cesta 30. av-

gusta 4.

Rg 41274

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17941 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa Kulturno poslovni center
LJUBLJANSKI GRAD, podjetje za kul-
turno, kongresno in turistično dejavnost,
Ljubljana, d.o.o., Podlimbarskega 50,
Ljubljana, sedež: Podlimbarskega 50,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03359/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, dejavnosti, za-
stopnikov in povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5307180
Firma: INFORMA ECHO, družba za

promocijske, tržne in povezovalne dejav-
nosti, d.o.o.

Skrajšana  firma:  INFORMA  ECHO,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Rajko, Ljublja-

na, Podlimbarskega 50, vstop 23. 11. 1989,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Baćović Dolinšek Olivera, Ljubljana,
Podlimbarskega 50, vstop 23. 11. 1989, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Baćović Branko, Ljubljana, Podlimbar-
skega 50, vstop 23. 11. 1989, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Baćović Biljana, Beograd, Jurija Gagarina
174, vstop 2. 9. 1994, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Baćović Branko, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-

dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 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; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravilo izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih 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 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 611 Pomorski
promet; 6110 Pomorski promet; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 642
Telekomunikacije; 6420 Telekomunikacije;
660 Zavarovalništvo in dejavnosti pokojnin-
skih skladov, razen obveznega socialnega za-
varovanja; 6601 Življenjsko zavarovanje;
6602 Dejavnost pokojninskih skladov; 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 703 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7310 Sve-
tovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni

razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 921 Film-
ska in videodejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 41388

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00473 z dne 8. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27528/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5934737
Firma: PDA, podjetje za distribucijo

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Societe De Construction

d’Equipements, De Mecanisations Et De
Machines Scemm, St. Etienne, Le Rond
Point, Rue Copernic, vstop 10. 1. 1996, vlo-
žek 1,480.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Societe D’Outillage General Appli-
que Aux Moules Et Modeles, SA, Stains,
81 83 Avenue Aristide Briand, vstop 10. 1.
1996, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Vincent Philipe Jacques, Portorož,
Senčna pot 46, imenovan 10. 1. 1996; direk-
torica Zagorc Meri, Ljubljana, Športna uli-
ca 10, imenovana 10. 1. 1996, zastopa druž-
bo samo skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg 42188

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02077 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27873/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5942985
Firma: NARAVA   BREGAR, k.d., tu-

rizem in organizacija prireditev
Firma: NARAVA   BREGAR, k.d.
Pravnoorg oblika: komanditna družba
Sedež: Litija, Grbinska cesta 24
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelja: Bregar Rudolf, Litija, Gr-

binska cesta 24, vstop 24. 4. 1996, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Bregar Marjeta, Litija, Gr-
binska cesta 24, vstop 24. 4. 1996, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bregar Rudolf, imenovan 24. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 51610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 51630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
72200 Radijska in televizijska dejavnost;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
92610 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg 42242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04507 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa R.R. CENTER, d.o.o., pod-
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jetje za notranjo in zunanjo trgovino, po-
sredovanje in zastopanje, Ljubljana, se-
dež: Milana Majcna 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18279/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673585
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki.

Rg 42713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00091 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TIM PROJEKT, podjetje
za tehnologijo, inženiring in management
v lesni industriji, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška c. 132, sedež:  Tržaška cesta 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24581/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5833078
Firma: TIM PROJEKT, podjetje za teh-

nologijo, inženiring in management v lesni
industriji d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šoštarič Antun, Tršče, R

Hrvaška, Vodovodna 9, vstop 18. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šoštarič Antun, razrešen 29. 12. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot poslovodja; direktori-
ca Šoštarič Mirjana, imenovana 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 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 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 221 Založništvo;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časo-
pisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-

ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj  z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati;  52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti; davčno svetovanje; razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg 42780

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09279 z dne 30. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa TRGOMIX, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Clevelandska 43, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07820/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398029
Skrajšana firma: TRGOMIX, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelja: Glamočanin Stano in Gla-

močanin Ljubica, oba Ljubljana, Cleveland-
ska 43, vstopila 9. 6. 1990, vložila po
800.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg 42796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00168 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MATE IMPEX, Trgovsko
podjetje za opravljanje poslov v zunanji

trgovini d.o.o., Ljubljana, sedež: Topniška
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/03455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
sedeža, družbenika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5313805
Sedež: Ljubljana, Robbova 14
Osnovni kapital: 18,859.347,13 SIT
Ustanovitelji: MATE, d.o.o., Podjetje za

marketing, tehnologijo in inženiring, d.o.o.,
izstop 30. 12. 1994; MATE IMPEX, trgov-
sko podjetje za opravljanje poslov v zunanji
trgovini d.o.o., Ljubljana, Topniška 33, vs-
top 30. 12. 1994, vložek 5,657.804,14 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Furlan Vladi-
mir, Ljubljana, Vojkova cesta 52, vstop 20.
11. 1989, vložek 13,201.542,99 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 703 Po-
slovanje 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;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19552 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa RITEM, Podjetje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino d.o.o., Gum-
nišče 20, Škofljica, sedež: Gumnišče 20,
Škofljica, pod vložno št. 1/09891/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5445787
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gale Tončka, Škofljica,

Gumnišče 20, vstop 16. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana  dne 25. 4. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje 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 živa-
li; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
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izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123  Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2441 Proizvod-
nja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2542
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 se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žitaric; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5521 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n. 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg 43221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02833 z dne 18. 6. 1996 pod

št. vložka 1/28047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950643
Firma:  NOE  ŠTEBLAJ  &  PERKO,

gradbeništvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  NOE  ŠTEBLAJ  &

PERKO, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Papirniški trg 18
Ustanovitelja: Perko Aleš, Ljubljana, Pa-

pirniški trg 18, vstop 4. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Šteblaj Tomaž, Domžale, Ljubljanska cesta
65, vstop 4. 6. 1996, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: Perko
Aleš, imenovan 4. 6. 1996, kot vodja poslov
zastopa družbo brez omejitev; Šteblaj To-
maž, imenovan 4. 6. 1996, kot vodja poslov
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živino-
reja; 020 Gozdarstvo in gozdarske storitve;
050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve;
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 155 Pridelava mleka in proizvodnja
mlečnih izdelkov; 157 Proizvodnja krmil za
prehrano živali; 158 Proizvodnja drugih ži-
vil; 159 Proizvodnja pijač; 174 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 202  Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje no-
silcev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 262 Proizvodnja neognjevz-
držne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 313 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 315 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 364 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 403 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 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; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 512 Tr-
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govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 517 Druga
trgovina na debelo; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
9131 Dejavnost verskih organizacij; 921
Filmska in video dejavnost; 922 Radijska
in televizijska dejavnost; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 930 Druge storitvene de-
javnosti; 950 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg 43401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03389 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa EKOCHEM d.o.o., Podjet-
je za proizvodnjo, marketing, komercial-
no posredovanje, znanstveno raziskoval-
no delo ter promet blaga na debelo in
drobno, Grosuplje, Veliko Mlačevo, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/20734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693349
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 241

Proizvodnja osnovnih kemikalij; 242 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 246 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov; 247 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gu-
me; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 261 Proizvodnja stekla in steklenih
izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne
keramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-

liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih potoval-
nih agencij; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43527

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17410 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA – BATERIJE, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana,
Stegne 31, sedež: Stegne 31, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045738
Firma:  ISKRA  BATERIJE  ZMAJ

d.o.o., Stegne 31, Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Resnik Miloš, Ljubljana, Kunaverje-
va 14, razrešen 7. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg 43784

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01939 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VAN MAN, podjetje za pre-
voz in storitve d.o.o., Ljubljana, Ziherlo-
va 30, sedež: Ziherlova 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24389/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti ter spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5798434
Ustanovitelja: Cerkovnik Samo, vstop

29. 6. 1993 in Cerkovnik Rudolf, vstop 31.
3. 1995, oba Ljubljana, Ziherlova 30, vloži-
la po 752.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih 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 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 626 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in dosta-
va hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg 43820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skepom
Srg št. 94/16503 z dne 5. 6. 1996 pod št.
vložka 1/27983/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5664799
Firma: ONIKOS, Družba za upravlja-

nje in vzdrževanje objektov, marketing in
storitve, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana

Skrajšana firma: ONIKOS, d.o.o., Ljub-
ljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 3,967.000 SIT
Ustanovitelja: Lipar Danilo, izstop

28. 11. 1994; Kos Boris in Kos Lilijana, oba
Komenda, Moste 8c, vstopila 28. 11. 1994,
vložila po 1,983.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lipar Danilo, razrešen 28. 11. 1994; di-
rektor Kos Boris, imenovan 28. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Kos Lilijana, imenovana 28. 11. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod vl. št.
1/3982/00.

Črtajo se naslednje dejavnosti: Razne
storitve v cestnem prometu, npr. posojanje
avtomobilov in tovornjakov brez voznika;
notranja špedicija, posredništvo, komisijski
posli na področju prometa blaga in prome-
ta; prevoz blaga v cestnem prometu po tuji-
ni; razne storitve v cestnem prometu po tu-
jini, npr. posojanje avtomobilov in tovor-
njakov brez voznika; mednarodna špedici-
ja, posredništvo, komisijski posli na
področju blaga in prometa.

Dejavnost družbe se razširi z: čiščenje
stavb, izložb, pohištva, stanovanj ter po-
slovnih in industrijskih objektov; vzdrže-
valna dela na stanovanjskih, poslovnih in
proizvodnih obratih; poslovanje z nepremič-
ninami; zaključna gradbena dela; inštalacije
pri gradnjah; druge poslovne dejavnosti; de-
narno posredništvo; drugo finančno posred-
ništvo; izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; gostinske storitve prehrane; to-
čenje pijač in napitkov; storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj in s tu-
rizmom povezane dejavnosti; druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg 43860

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01851 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MOTEKS, Moda, tekstil,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nove
Fužine 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/23130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, uskladitev dejavnosti in preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5781213
Firma: MOTEKS KLANČNIK & Co,

Moda, tekstil, trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  MOTEKS  KLANČ-

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Klančnik Angela, vstop

10. 5. 1993 in Klančnik Rosana, vstop 31. 3.
1995, obe Trbovlje, Ulica 1. junija 36A,
vložili po 50.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-

metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5233 Trgo-
vina na debelo s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Rg 43874

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02398 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PRAJS, d.o.o., Marketing,
inženiring in trgovina, Ljubljana, sedež:
Robbova 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/26785/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
javnosti in zastopnika ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5909236
Firma: BARBARA IP, Izobraževalni

program, d.o.o.
Skrajšana firma: BARBARA IP, d.o.o.
Ustanoviteljica: Prajs Andraž, izstop 10.

5. 1996; Novinec Barbara, Ljubljana, Berči-
čeva ul. 9, vstop 10. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prajs Andraž, razrešen 10. 5. 1996;
direktorica Novinec Barbara, imenovana
10. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1996: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 43897

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02955 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ACOMMERCE, trgovina
in storitve, d.o.o., Dunajska 116, sedež:
Dunajska 116, Ljubljana, pod vložno št.
1/25814/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5865930
Firma: ACOMMERCE, trgovina, za-

stopstvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ACOMMERCE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2

Ustanovitelja: Debeljak Bojan, izstop
7. 4. 1995; Muratović Fatime, Ljubljana,
Zvezdarska 4, vstop 7. 4. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miskić Said, Brezovica, Cesta v Lipovce
31, vstop 15. 12. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Debeljak Bojan, razrešen 7. 4. 1995;
direktor Muratović Fatime, imenovan 7. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Miksić Said, imenovan 15. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stvbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
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Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-

sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg 43961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04431 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Nova založba, založništvo,
tiskarstvo, marketing, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Reber
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/26369/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5895812
Sedež: Ljubljana, Ilirska 16.

Rg 44222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01399 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DAMBI, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Me-
toda Mikuža št. 16, sedež: Metoda Miku-
ža št. 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/23058/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 10217/94 – popra-
va matične številke s temile podatki:

Matična št.: 5784450

Rg 44223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01106 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa Blagovno trgovinski cen-
ter, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00510/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravni sklep Srg 7597/94
– spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5068681
Osnovni kapital: 6.007,330.000 SIT

Rg 44224

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01105 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa Blagovno trgovinski cen-
ter, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00510/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravni sklep Srg
10684/94 – spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5068681
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mermal Jože, Ljubljana, Štihova 24,
imenovan 18. 5. 1994, kot predsednik upra-
ve zastopa družbo do višine 5 % vrednosti
osnovnega kapitala družbe.

Rg 44234

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04719 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MESARSTVO DOKL, pod-
jetje za predelavo mesa in mesnih izdel-
kov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jesenova 27,
Domžale, pod vložno št. 1/19119/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5633036
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg 44235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02904 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MESARSTVO DOKL, pod-
jetje za predelavo mesa in mesnih izdel-
kov d.o.o., Ljubljana, sedež: Jesenova 27,
Domžale, pod vložno št. 1/19119/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 2503/94 – spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5633036
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dokl Roman, Domžale,

Študljanska c. 51, vstop 17. 6. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 44238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01076 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GP 3 DOLENJGRAD, Pod-
jetje za izvajanje gradbenih del d.d. Gro-
suplje, sedež: Taborska c. 32a, Grosuplje,
pod vložno št. 1/11547/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti in preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5480167
Firma: GPG DOLENJGRAD, Podjetje

za izvajanje gradbenih del d.o.o., Gro-
suplje

Skrajšana firma: GPG DOLENJGRAD
d.o.o., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 6,759.000 SIT
Ustanovitelji: Mehle Joža, Gosuplje,

Slivnica 30, vstop 20. 9. 1994, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Du-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4238 Št. 56 – 12. IX. 1997

račak Hamdija, Grosuplje, Perovo 43, vstop
20. 9. 1994, vložek 90.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rus Anton, Struge, Pri
cerkvi 22, vstop 20. 9. 1994, vložek 90.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ljubano-
vić Stjepan, Grosuplje, Kersnikova 7, vstop
20. 9. 1994, vložek 90.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kastelic Alojz, Šmarje
Sap, Rimska cesta 1, vstop 20. 9. 1994,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Urbič Jože, Trebnje, Studenec 16, vs-
top 20. 9. 1994, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mehlin Janez, Škof-
ljica, Primičeva 20,  vstop 20. 9. 1994, vlo-
žek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kastelic Ivan, Grosuplje, Cesta na Krko 1,
vstop 20. 9. 1994, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Omahen Janez, Gro-
suplje, Ob Grosupeljščici 14, vstop 20. 9.
1994, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gradbeno podjetje Grosuplje,
d.d., Grosuplje, Taborska 13, vstop 20. 9.
1994, vložek 5,859.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kragl Franc, izstop 20. 9.
1994; Gros Jože, Grosuplje, Grintovec 21,
vstop 20. 9. 1994, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, poblaščene za zastopanje: direk-
tor Kragl Franc, razrešen 20. 9. 1994; direk-
tor Kastelic Alojz, imenovan 1. 1. 1994,
lahko sklene posle glede razpolaganja z ne-
premičninami, njihovim delom ali o obre-
menitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter druge po naravi slične posle, le na podla-
gi predhodnega soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom.

Rg 44323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02261 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FOREXIM, Štigl & Co.,
Trgovsko in gostinsko podjetje, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 123, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/2012/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika, in preoblikovanje druž-
be iz d.n.o. v družbo z omejeno odgovor-
nostjo s temile podatki:

Matična št.: 5674417
Firma: Forexim, Trgovsko in gostinsko

podjetje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  FOREXIM  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22
Osnovni kapital: 1,600.500 SIT
Ustanovitelj: Štigl Metod, Ljubljana, Ce-

lovška 145, vstop 7. 3. 1995, vložek
1,600.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Dejan, izstop 8. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Doli-
nar Dejan, razrešen 8. 5. 1996 kot pomočnik
direktorja.

Rg 44351

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01213 z dne 27. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27930/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5936373
Firma: RAVENNA INŽENIRING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zapuška cesta 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rataj Ljubomira in Zibel-

nik Marko, oba Ljubljana, Zapuška cesta
23, vstop 29. 2. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zibelnik Marko, imenovan 29. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15200 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 28110 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna

gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
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-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravila električnih gos-
podinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnost drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 71140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 12. IX. 1997 Stran 4239

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74834 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Rg 44356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03857  z dne 27. 5. 1996
pri  subjektu  vpisa  INŠTITUT  ZA  RU-
DARSTVO,  GEOTEHNOLOGIJO  IN
OKOLJE, Slovenčeva 93, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051576
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 2213

Izdajanje revij in periodike; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 De-
javnost knjižnic.

Rg 44373

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20258 z dne 26. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa JAKOBIN, transport, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Keržičeva 2, Ljubljana Brod,
pod vložno št. 1/22704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783305
Skrajšana firma: JAKOBIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,675.000 SIT
Ustanoviteljica: Gradišek Mateja, Ljub-

ljana Brod, Keržičeva 2, vstop 1. 1. 1993,
vložek 1,675.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posred-

ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg 44521

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03482 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO ETIC, Podjetje za
ekonomsko propagando, tiskarske stori-
tve in kooperativne ter komisijske posle,
d.o.o., Ljubljana, Vevška 52, sedež: Vevš-
ka 52, Ljubljana, pod vložno št. 1/04165/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5325056
Sedež: Ljubljana, Pot heroja Trtnika 45.

Rg 44564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03298 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DIPENA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Pot k Savi 18,
sedež: Pot k Savi 18, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 579223
Osnovni kapital: 1,602.450 SIT
Ustanovitelja: Dimnik Peter, Ljubljana,

Pot k Savi 18, vstop 19. 5. 1993, vložek
801.225 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Milavec Ravnikar Bernarda, Ljubljana, Car-
ja Dušana ulica 8, vstop 26. 5. 1995, vložek
801.225 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Dimnik Peter, razrešen 26. 5. 1995 in
imenovan za zastopnika, ki kot pomočnik
direktorice zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Milavec Ravnikar Bernarda,
imenovana 26. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proiz-
vodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inšatalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
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mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7470
Čiščenje stavb.

Rg 44575

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01728 z dne 23. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27794/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940834
Firma: ZABA, d.o.o., družba za go-

stinstvo in finančno dejavnost, Ljubljana
Skrajšana firma: ZABA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pražakova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zagrebačka banka, d.d., Za-

greb, Paromlinska cesta 2, vstop 29. 3. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bračić Jakobina, Radovljica, Jan-
ševa 7a, imenovana 10. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6521 Finančni
zakup (leasing).

Rg 44582

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01541 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KRN, krmilne in računal-
niške naprave, d.o.o., Srednje Gameljne
47b, Ljubljana, pod vložno št. 1/06955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5368235
Ustanovitelja: Klopčič Mirko, vstop 19.

4. 1994 in Klopčič Tomaž, vstop 18. 3. 1996,
oba Ljubljana, Zabrehtova 9, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.

Rg 44584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20161 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DOMIDEJA, nepremičnin-
ski posli, d.o.o., Cigaletova 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala in uskla-
ditev z zakonom o gospodrskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5862337
Osnovni kapital: 2,586.409 SIT
Ustanovitelja: Koželj Nadjuša, Velenje,

Uriskova 7, vstop 20. 12. 1991, vložek
358.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mlekuž Marijan, Bovec, Kot 26, vstop 30.
12. 1994, vložek 2,228.409 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg 44601

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04990 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ATS, zastopanje, turizem,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Beži-
grad 6, Ljubljana, pod vložno št.

1/0318700 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5334098
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13.

Rg 44619

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02839 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ARIEL, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, pod vložno št.
1/08705/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5416108
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Stopar Irena, Ljubljana,

Prušnikova 54, vstop 20. 8. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hočevar Edi, Laze v Tuhinju, Gradišče 5,
vstop 20. 8. 1990, vložek 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hočevar Edi, razrešen 20. 3. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnica Stopar Irena,
razrešena 20. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 17400 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvod-
nja obutve; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 21220 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26130 Proizvodnja votlega stekla; 26150 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 26250 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 29710 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52320 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
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delki; 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; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg 44639

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00238 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LOOK MIKLAVEC IN
KADUNC, Družba za trgovino in stori-
tve, d.n.o., Ljubljana, Litijska 115, sedež:
Litijska 115, Ljubljana, pod vložno št.
1/25782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5866073
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871

Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.

Rg 44726

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19712 z dne 11. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa PUDON, založništvo, oblikovanje,
d.o.o., Ljubljana, Primožičeva 22, sedež:
Primožičeva 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/22963/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781248
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ogrin Dušan, Ljubljana,

Primožičeva 22, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg 44736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04408 z dne 21. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ATOS, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za avtomatizacijo transportnih
sistemov, sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03764/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5313341
Ustanovitelja: Ivetić Dušan, Ljubljana,

Brilejeva 1, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,828.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Plešej Borut, Ljubljana, Lamutova 2, vstop
21. 12. 1989, vložek 1,828.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ščuka Janez, izstop
7. 7. 1995.

Rg 44809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02334 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MAGOSPORT, trgovina,
šport, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gornji trg
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/13909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539595
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 1771

Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina 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 mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inša-
talacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 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 go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-

kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 44810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05195 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GASILČEK, d.o.o., Pro-
izvodnja, trgovina, storitve, Vnanje Go-
rice, Ob Curnovcu 16, Notranje Gorice,
sedež: Ob Curnovcu 16, Notranje Gorice,
pod vložno št. 1/24176/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev dejavnosti in spremembo sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5816637
Firma: DINAMIS, d.o.o., proizvodnja,

trgovina, storitve, Vnanje Gorice, Ob
Curnovcu 16, Notranje Gorice

Skrajšana firma: DINAMIS, d.o.o., Vna-
nje Gorice

Sedež: Notranje Gorice, Ob Curnovcu
16, Vnanje Gorice

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 331 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo izdel-
kov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske stritve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pripra-
va in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 611 Pomorski promet; 612
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj  na področju druž-
boslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg 44813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02745 z dne 2. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SITAR MMM, international, trans-
port in gradbena mehanizacija, d.o.o., Sto-
žice 29/A, Ljubljana, sedež: Stožice 29/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21793/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5718503
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken bombažnega 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 prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tek-
stilij; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svila; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 173 Plemenitenje tek-
stilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 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.; 176
Proizvodnja platnenih in kvačkanih mate-
rialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
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Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
183 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in do-
delava usnja; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
202 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna,
mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 267 Obdelava narav-
nega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih sred-
stev in drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 271 Proizvodnja žele-
za, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
272 Proizvodnja cevi; 2721 Proizvodnja li-

toželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 273 Druga primarna predelava železa,
jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
274 Proizvodnja plemenitih in neželeznih
kovin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 275 Livarstvo; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-

mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živilim pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi 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 ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in grabenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih 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 do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 603 Cevovodni transport; 611 Po-
morski promet; 612 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 621 Zračni promet na rednih
linijah; 622 Izredni zračni promet; 6220
Izredni zračni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti 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 pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 732 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost
tiskovnih agencij; 925 Dejavnost knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejav-
nosti; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg 44844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01676 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TANGO CORPORATION,
zastopstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova ulica 9, sedež: Trdi-
nova ulica 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/18233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5874211
Ustanovitelj: Korbar Branko, izstop 1. 4.

1996; TANGO CORPORATION, Grand
Turk, P. O. box 107, Oceanic House, vstop
22. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg 44853

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01170 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LABOHEM, trgovina, za-
stopstvo, posredništvo, d.o.o., Domžale,
sedež: Sejmiška 7, Domžale, pod vložno št.
1/20945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenika, po-
slovnih deležev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5747627

Sedež: Domžale, Ljubljanska 80
Ustanoviteljici: Kralj Irena, Domžale,

Sejmiška 7, vstop 28. 12. 1992, vložek
1,500.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kunaver Tina, Domžale, Sejmiška 7, vstop
1. 3. 1996, vložek 78.950 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih suro-
vin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih inštrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg 44861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04870 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VERITAS & CO, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, Želimlje 73, Ig, Ljubljana Vič Rud-
nik, sedež: Želimlje 73, Ljublja-
na Vič Rudnik, pod vložno št. 1/24208/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792215
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jager Vidosava, Ig, Že-

limlje 73, vstop 5. 7. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 511 Posredništvo; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
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belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov.

Rg 44872

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02205 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SEMKOL, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Celovška 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/06863/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5397871
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-

nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5247 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7313 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-

vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 44880

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20174 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DEVENIERE, Podjetje za
trgovino, gostinstvo in galerijsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rožna doli-
na XV/14, Ljubljana, pod vložno št.
1/16116/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593069
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Košenina Tomaž, Ljublja-

na, Rožna dolina c. VI/17, vstop 26. 2. 1992,
vložek: 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15812 De-
javnost slaščiščarn; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
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nosti, d.n.; 9521 Dejavnost muzejev; 92632
Druge športne dejavnosti.

Rg 44960

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10287 z dne 8. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa LEKSA, podjetje za poučevanje
tujih jezikov in dopolnilno izobraževanje,
d.o.o., Ljubljana, Riharjeva 11, sedež: Ri-
harjeva 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/08834/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala, fir-
me, ustanoviteljev, deležev in preoblikova-
nje iz d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5420458
Firma: LEKSA, podjetje Majda Šulc

za poučevanje tujih jezikov in dopolnilno
izobraževanje, k.d., Ljubljana, Riharjeva
11, Ljubljana

Skrajšana firma: LEKSA, k.d., Ljub-
ljana

Upravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 412.000 SIT
Ustanoviteljici: Majda Šulc, Ljubljana,

Riharjeva 11, vstop 25. 9. 1990, vložek
402.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Žagar Breda, Ljubljana,
Kunaverjeva 1, vstop 30. 5. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 44964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10393 z dne 11. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DERI, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Novo Polje Cesta XI/2a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5718058
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Dereani Andrej, vložek

1,131.000 SIT in Dereani Boža, vložek
377.000 SIT, vstopila 23. 12. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dereani Boža, imenovana 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: gostinstvo v celoti;
organiziranje in izvedba družbene prehrane
v podjetjih; turistično posredovanje; infor-
macijski, ekonomski, finančni in organiza-
cijski inženiring in svetovanje; trgovanje na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; storitve na področju prometa; poslov-
ne storitve v celoti; marketing; zastopanje v
okviru registriranega predmeta poslovanja.

Rg 44993

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15261 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/27004/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5872588
Firma: PREDALIČ OPS, d.n.o., stori-

tveno in trgovsko podjetje
Skrajšana firma: PREDALIČ OPS d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice, Mavserjeva 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Predalič Adrijana in Pre-

dalič Boštjan, oba Notranje Gorice, Mavser-
jeva 22, vstopila 5. 10. 1994, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Predalič Adrijana, imenovana 5. 10.
1994, zastopa družbo neomejeno razen pri
poslih, ki se nanašajo na pridobitev, odtuji-
tev ali obremenitev nepremičnin, gradnjo
ali rekonstrukcijo stavb, kapitalsko udelež-
bo v drugih družbah, kooperacijski in drugi
trajni posli za dobo, ki je daljša od enega
leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali obra-
tov, najem kreditov ali dajanje poroštev, če
znesek preseže tolarsko protivrednost 1000
DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja in dodeli-
tev ali odvzem prokure. V tem primeru je
potrebno soglasje drugega družbenika; di-
rektor Predalič Boštjan, imenovan 5. 10.
1994, zastopa družbo neomejeno razen pri
poslih, ki se nanašajo na pridobitev, odtuji-
tev ali obremenitev nepremičnin, gradnjo
ali rekonstrukcijo stavb, kapitalsko udelež-
bo v drugih družbah, kooperacijski in drugi
trajni posli za dobo, ki je daljša od enega
leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali obra-
tov, najem kreditov ali dajanje poroštev, če
znesek preseže tolarsko protivrednost 1000
DEM, sprejem ali odpust zaposlenih, ime-
novanje tretje osebe za direktorja in dodeli-
tev ali odvzem prokure. V tem primeru je
potrebno soglasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne dejavnosti.

Rg 44995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15277 z dne 15. 11. 1995
pod št. vložka 1/13917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, skrajšane firme, sede-
ža, ustanoviteljev, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537681
Firma: BLESK, Čistilni servis, d.o.o.
Skrajšana firma: BLESK d.o.o.
Sedež: Dolenja vas, Kostevc 7

Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelja: Pogorelec Bojan, Dolenja

vas, Kostevc 5, vstop 7. 10. 1991, vložek
790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Levstik Stanislav, izstop 10. 10. 1994; Po-
gorelec Tone, Ribnica, Bukovica 2, vstop
10. 10. 1994, vložek 790.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Levstik Stanislav, razrešen 10. 10.
1994; direktor Pogorelec Tone, imenovan
10. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdekov, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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;  tr-
govina 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
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Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 536
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5135 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno  na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-

podinjskih aparatov; 5373 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih  in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 44999

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15341 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MEDICOENGINEERING
d.d., Podjetje za projektiranje, inženiring,
izvajanje in vodenje investicijskih pro-
jektov, Ljubljana, Tržaška c. 51a, sedež:
Tržaška cesta 51a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21207/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, zastopnika, uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5727944
Firma:   MEDICOENGINEERING

d.o.o., podjetje za projektiranje, inženi-
ring, izvajanje in vodenje investicijskih
projektov

Skrajšana  firma:  MEDICOENGINE-
ERING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Železna c. 16
Osnovni  kapital: 1,792.736,96 SIT
Ustanovitelja: Energoengineering d.d.,

Ljubljana, Železna c. 16, vstop 20. 7. 1992,
vložek 1.613.463,27 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kemperle Rozalija, Ljubljana, Ki-
dričeva 17, vstop 20. 7. 1992, vložek
179.273,69 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Pajer Samo, razrešen 15. 3. 1995; direk-
tor Ložar Stojan, Selo pri Ihanu, Selo pri
Ihanu 2, imenovan 16. 3. 1995, potrebuje
soglasje skupščine pri ustanavljanju novih
družb ali predstavništev v tuzemstvu ali ino-
zemstvu; podelitvi prokure ali imenovanje
vodilnih delavcev družbe na področju finanč-
nega, komercialnega in pravnega poslovanja
družbe; nakupu, prodaji ali obremenitvi ne-
premičnin ali premičnin večje vrednosti; na-
jemanju kreditov, dajanju garancij, poroštev
ali drugih oblik zadolževanja  družbe, pri
kateri vrednost obveznosti v SIT presega de-
vizno protivrednost DEM 100.000 ali kumu-
lativno zadolžitev v protivrednosti DEM
500.000 ali če trajanje prevzete finančne za-
dolžitve traja dalj kot 12 mesecev; sklenitvi
pogodb, katerih vrednost v SIT presega de-
vizno protivrednost DEM 1.000.000 večji or-
ganizacijski spremembi v družbi; kriterijih
in merilih za nagrajevanje delavcev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-

nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg 45001

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15361 z dne 28. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAŽA, podjetje za obrtne in
druge poslovne storitve, d.o.o., Šentvid pri
Stični 136a, Grosuplje, sedež: Šentvid pri
Stični 136a, Šentvid pri Stični, pod vložno
št. 1/22430/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5750695
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Matič Žarko, Grosuplje,

Šentvid pri Stični 136a, vstop 11. 10. 1992,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov.

Rg 45018

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16547 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SPOT –  “R” d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo in predelavo, notranjo
in zunanjo trgovino, marketing, poslovne
ter finančno-tehnične usluge..., Cesta na
Ključ 96, Ljubljana, pod vložno št.
1/10665/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5459575
Osnovni kapital: 1,523.000 SIT
Ustanoviteljica: Sedej Rahela, Ljubljana,

Cesta na Ključ, vstop 17. 12. 1991, vložek
1,523.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
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prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 454 Zaključna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg 45026

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16569 z dne 29. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOINFOMIX, Podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Podkraj 23, Hrastnik, sedež: Pod-
kraj 23, Hrastnik, pod vložno št.
1/24543/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5802504
Osnovni kapital: 2,384.000 SIT
Ustanovitelji: Starič Marjan, Hrastnik,

Trg Franca Kozarja 16/a, vstop 9. 6. 1993,
vložek 794.666,66 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ferk Andrej, Hrastnik, Podkraj 23,
vstop 9. 6. 1993, vložek 794.666,66 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kirn Stanislav,
Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB št. 2,
vstop 14. 12. 1994, vložek 794.666,66 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg 45034

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16629 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa REPAR ELEKTRONIKA,
Podjetje za načrtovanje, proizvodnjo in
prodajo, Škofljica, d.o.o., Puciharjeva 5,
Škofljica,  pod vložno št. 1/20969/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5694922
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Repar Tomaž, Škofljica,

Puciharjeva 5, vstop 7. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 45040

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16777 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AGENCIJA BORDO d.o.o.,
marketing, trgovina in turizem, Stegne
21, Ljubljana, sedež: Stegne 21, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15484/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5570581
Firma: HATOR, zastopstva, uvoz izvoz,

trgovina d.o.o., Vodovodna 1, Ljubljana
Skrajšana firma: HATOR d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 1
Ustanoviteljica: Vuk Margareta, Ljublja-

na, Smrtnikova 4, vstop 29. 1. 1992, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pol-
drugovac Smiljana, izstop 20. 1. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Poldrugovac Smiljana, razrešena
20. 1. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: rent a car; gostinstvo, finančno po-
sredništvo; špedicijski posli; proizvodnja
blaga.

Rg 45058

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02854 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AHATI, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 369, Ljubljana, sedež: Dolenjska c.
369, Ljubljana, pod vložno št. 1/09529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5429447
Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995:

2030 Stavbno mizarstvo; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg 45077

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05065 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PRO MOTIONS, Audiovi-
zualni inženiring in propaganda d.o.o.,

Slovenčeva 147, Ljubljana, pod vložno št.
1/09409/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426766
Firma: PRO MOTIONS, Audiovizual-

ni inženiring d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:

2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7134 Dajanje strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 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.

Rg 45084

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05145 z dne 10. 11. 1995
pod št. vložka 1/26984/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919231
Firma: VAGROZ, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VAGROZ d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Petkova 47
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljca: Zavrl Vanda, Ljubljana,

Petkova 47, vstop 18. 10. 1995, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zavrl Vanda, imenovana 18. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zvoka; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
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debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7425
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring  in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg 45086

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05156 z dne 15. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNIPRO, podjetje za razvoj,
izdelavo, prodajo in servisiranje elektron-
skih in strojnih delov..., d.o.o., Vrhnika,
Mokrice 11, sedež: Mokrice 11, Vrhnika,
pod vložno št. 1/08114/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sede-
ža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403235
Firma: HARPOON, elektronika, d.o.o.
Skrajšana firma: HARPOON, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Hrastovec 14, IC Trzin

Ustanovitelj: Šušteršič Iztok, Ljubljana,
Glavarjeva 10, vstop 10. 7. 1990, vložek
2,314.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podreka Zdenko, Ljubljana, Molniške čete
1; Dernič Peter, Ljubljana, Pražakova 12;
Maher Tomaž, Ljubljana, Pot na Fužine 11;
Mašič Milan, Vrhnika, Mokrice 11; Drolc
Bojan, Radomlje, Tovarniška 24, vsi izsto-
pili 25. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mašič Milan, razrešen 25. 10. 1995;
direktor Šušteršič Iztok, imenovan 25. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29710 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2970
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 30010 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 30020 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Pro-
izvodnja izolirnih električnih kablov in žic;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 32300 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 33100 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
33500 Proizvodnja ur; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35200 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 35300 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Pro-
izvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 36400 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 40100 Proizvodnja in distribu-
cija elektrike; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 50200
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-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430

Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5250
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 pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, naki-
ta; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost 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; 62200 Izredni zračni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 64200 Telekomunikacije;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74200 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74300
Tehnični preizkusi in analize; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 45092

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05640 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PIOSOL, proizvodnja in
prodaja oblek, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta na Brdo 47, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5866332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mrkaić Dragiša, Kranj, Kalinškova
ul. št. 25, imenovan 17. 11. 1995.

Rg 45094

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05666 z dne 15. 12. 1995
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pod št. vložka 1/27142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5926041
Firma: MB TECH, tehnologija uspeha,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana Polje, Polje, Cesta

XVIII/1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Trtnik Boris in Trtnik

Mojca, oba Ljubljana, Polje, Cesta XVIII/1,
vstopila 29. 11. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Trtnik Boris, imenovan 29. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Trtnik Mojca, imenovana 29. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 45310 Električne inštalacije; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74200 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74400 Ekonomska propaganda; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg 45096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05696 z dne 15. 12. 1995
pod št. vložka 1/27138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924782
Firma: COMPLAST, podjetje za pre-

delavo plastike, trgovino, izvoz uvoz in
storitve, d.o.o., Borovnica

Skrajšana firma: COMPLAST, d.o.o.,
Borovnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borovnica, Miklavičeva 11
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Mirjana, Borov-

nica, Miklavičeva 11, vstop 27. 11. 1995,
vložek 1,590.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Mirjana, imenovana 27. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2461 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg 45098

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05731 z dne 20. 12. 1995
pod št. vložka 1/27165/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5926076
Firma: NAKO TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Bilečanska 4
Skrajšana firma: NAKO TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Bilečanska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Begovič Asim, Zavidovi-

či, Svinjašnica 216, vstop 4. 12. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Omeraševič Nuraga, Zavidoviči, Lijeva-

ča, vstop 4. 12. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Husanovič Nedžad, Ljubljana, Bile-
čanska 4, imenovan 4. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
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na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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 ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-

mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah, 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 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 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg 45100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05752 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/27129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5928427
Firma: FURNIR, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 3,
Litija

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

govornostjo
Sedež: Litija, Ljubljanska cesta 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kvartič Miha, Ljubljana,

Tivolska cesta 38, vstop 25. 10. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; LESNA INDUSTRIJA LITIJA, p.o.,
Breg pri Litiji, Zagorica 1, vstop 25. 10.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Kvartič Miha, imenovan 29. 11.
1995, potrebuje pisno soglasje družbenika
pri obremenjevanju in odtujevanju nepre-
mičnin, osnovnih sredstev ter poslovnih od-
ločitvah; zastopnik Burger Franc, Domžale,

Aškerčeva ul. 17, imenovan 29. 11. 1995,
potrebuje pisno soglasje družbenika pri
obremenjevanju in odtujevanju nepremič-
nin, osnovnih sredstev ter poslovnih odloči-
tvah; direktor Podnebšek Igor, Kresnice,
Kresnice 101, imenovan 29. 11. 1995, po-
trebuje pisno odobritev vsaj enega izmed
družbenikov; pri obremenjevanju in odtuje-
vanju nepremičnin in osnovnih sredstev ni-
ma nobenih pooblastil.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.

Rg 45103

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09577 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TRUCKS, prodaja, servisi-
ranje, posredništvo, svetovanje, uvoz iz-
voz, d.o.o., Komenda, sedež: Gmajnica
108, Komenda, pod vložno št. 1/13092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5512298
Osnovni kapital: 1,664.433 SIT
Ustanovitelja: Juhart Darinka, Kamnik,

Groharjeva 6, vstop 17. 7. 1991, vložek
1,456.378,87 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Juhart Jože, Kamnik, Groharjeva 6,
vstop 25. 1. 1993, vložek 208.054,13 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg 45104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09602 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SAMT, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Go-
renje, sedež: Gorenje 54, Stara Cerkev,
pod vložno št. 1/21447/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727022
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelj: Mutič Savo, Stara Cerkev,

Gorenje 54, vstop 15. 1. 1993, vložek
1,579.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
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larskih in jermenarskih izdelkov; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo 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, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 601 Železniški
promet; 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 723 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg 45110

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09666 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa FLAMINGO, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Resljeva 3,
Ljubljana, sedež: Resljeva 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5534038
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Jokič Božidar, Mengeš,

Jemčeva 33a, Trzin, vstop 26. 9. 1991, vlo-
žek 1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg 45118

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12582 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa OKREPČEVALNICA JUR
ZORMAN, d.o.o., Skaručna 38, Vodice
nad Ljubljano, sedež: Skaručna 38, Vodi-

ce nad Ljubljano, pod vložno št.
1/19998/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670047
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zorman Rafael, Vodice nad

Ljubljano, Skaručna 38, vstop 5. 10. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0121 Reja govedi; 0124 Reja pe-
rutnine; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 287 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg 45119

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12796 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa NEJCI, Prevozne storitve
Litija d.o.o., Kidričeva 12, Litija pod vlož-
no št. 1/20587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5703859
Firma: NEJCI, Prevozne storitve Liti-

ja d.o.o., Kidričeva 12, Litija
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Gradišek Andrej, Litija, Ki-

dričeva 12, vstop 21. 12. 1992, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-

vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti.

Rg 45120

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14969 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELLES, družba za pro-
izvodnjo in trženje elektroinstalacijskega
materiala in lesnih izdelkov, d.o.o., Bo-
rovnica, Obrtniška 2, sedež: Obrtniška 2,
Borovnica, pod vložno št. 1/10999/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5066514
Osnovni kapital: 24,520.000 SIT
Ustanovitelji: ELLES, podjetje za pro-

izvodnjo elektroinstalacijskega materiala in
lesnih izdelkov p.o. Borovnica, izstop 23. 6.
1994; Modrijan Franjo, Borovnica, Ulica
bratov Mivšek 5, vstop 15. 12. 1990, vložek
730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wallner Adrijana, Borovnica, Dražica 19,
vstop 15. 12. 1990, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Martinčič Ja-
nez, Borovnica, Ohonica 11, vstop 15. 12.
1990, vložek 630.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pristavec Marjan, Borovnica, Ce-
sta na grič 9, vstop 15. 12. 1990, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 23. 6. 1994,
vložek 4,860.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski oškodninski sklad d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, vstop 23. 6.
1994, vložek 2,430.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 23. 6. 1994,
vložek 2,430.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bajec Mojca, Borovnica, Gradišni-
kova ulica 20, vstop 23. 6. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Štefanija, Borovnica, Švigljeva ulica
4, vstop 23. 6. 1994, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brož Stanislav,
Borovnica, Zabočevo 14A, vstop 23. 6.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Dobrovoljc Marjan, Borovnica,
Gradišnikova ulica 2, vstop 23. 6. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Garin Janez, Borovnica, Laze pri Bo-
rovnici, vstop 23. 6. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jereb Jože,
Borovnica, Zalarjeva cesta 30, vstop 23. 6.
1994, vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurčec Nada, Borovnica, Dol pri
Borovnici n.h., vstop 23. 6. 1994, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Marija, Borovnica, Ljubljanska ce-
sta 52, vstop 23. 6. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kržič An-
gela, Borovnica, Breg pri Borovnici, vstop
23. 6. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kulundjić Djordje, Bo-
rovnica, Gradišnikova ulica 2, vstop  23. 6.
1994, vložek 380.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kulundjić Mijo, Borovnica,
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Demšarjeva ulica 6, vstop 23. 6. 1994, vlo-
žek 520.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lešnik Oskar, Borovnica, Pot v Jele 6,
vstop 23. 6. 1994, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petelin Matija, Bo-
rovnica, Rimska cesta 3, vstop 23. 6. 1994,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Petrovčič Alojzij, Borovnica, Zalar-
jeva cesta 20, vstop 23. 6. 1994, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrovčič Igor, Borovnica, Dražica 4, vstop
23. 6. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stipančević Antun, Bo-
rovnica, Obrtniška ulica 4, vstop 23. 6. 1994,
vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Turšič Angela, Borovnica, Brezovica
pri Borovnici 21, vstop 23. 6. 1994, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turšič Marija, Borovnica, Cesta na grič 33,
vstop 23. 6. 1994, vložek 520.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Turšič Stanislav,
Borovnica, Brezovica pri Borovnici 21, vs-
top 23. 6. 1994, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vadnjal Štefanija,
Borovnica, Mikuževa ulica 12, vstop 23. 6.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Debevec Angelca, Borovnica,
Dol pri Borovnici 24, vstop 23. 6. 1994,
vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Debevec Anton, Borovnica, Dol pri
Borovnici 24, vstop 23. 6. 1994, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ružič Viktor, Borovnica, Gradišnikova ce-
sta 6, vstop 23. 6. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Modrijan Franjo, razrešen 26. 9.
1994, kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki kot poslovodja zastopa družbo
z omejitvami, da potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta družbe: za prodajo, oddajo ali
prevzem v najem ali zakup sredstev, katerih
vrednost presega 1/2 (eno polovico) osnov-
nega kapitala družbe; za najemanje in daja-
nje denarnih ali blagovnih kreditov, katerih
glavnica presega 1/2 (eno polovico) osnov-
nega kapitala družbe; za najemanje ali daja-
nje garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanj, ki presegajo 1/2 (eno polo-
vico) osnovnega kapitala družbe; za inve-
sticije, ki po vrednosti presegajo 1/2 (eno
polovico) osnovnega kapitala družbe; za
sklepanje, odpoved ali spremembo pravnih
poslov izven okvira rednega ali običajnega
teka poslovanja družbe.

Člani nadzornega sveta: Wallner Adrija-
na, Jereb Jože in Dobrovoljc Marjan, vsi
vstopili 26. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 511 Posredništvo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 527 Popra-
vila izdelkov široke porabe; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg 45131

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18178 z dne 22. 7. 1996
pri subjektu vpisa HOMEING, investicij-
ski inženiring in cenitve, d.o.o., Ljublja-
na, Malejeva 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/16477/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607981
Firma: HAUPTMAN in družbenik, in-

ženiring in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HAUPTMAN in druž-

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

odgovornostjo
Ustanovitelj: Hauptman Stanko, Ljublja-

na, Malejeva 25, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 29. 12. 1994, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Hauptman Veronika, Ljubljana, Malejeva
25, vstop 29. 12. 1994, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Erjavec Hauptman Marjana, raz-
rešena 29. 12. 1994; direktorica Hauptman
Veronika, imenovana 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg 45132

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18246 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INFOBIA, invalidsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Titova cesta 130,
sedež: Titova cesta 130, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5574196
Firma: INFOBIA, CD ROM založba in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 120
Osnovni kapital: 5,743.000 SIT
Ustanovitelj: Simončič Boštjan, Ljublja-

na, Turnerjeva 7, vstop 29.  1. 1992, vložek
5,743.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-

izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6420 Telekomunikacije; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413  Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg 45133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18262 z dne 17. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA LIT-
IJA p.o., Zagorica 1, Litija, pod vložno št.
1/00407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5038057
Firma: LESNA INDUSTRIJA LITIJA

d.d., Litija
Skrajšana firma: LESNA LITIJA d.d.

Litija
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 589,942.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 14. 3. 1996, vlo-
žek 80,120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Dunajska 22, vstop 14. 3. 1996, vložek
46,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad RS za razvoj d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 14. 3. 1996, vložek
93,033.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 14.
3. 1996, vložili 86,983.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 14. 3. 1996, vložili
158,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Sklad RS za razvoj – rezervacija za
denacionalizacijske upravičence, vstop 14.
3. 1996, vložek 124,778.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Rupnik Vojko,
Samardžija Miroslav, Kučej Tatjana, Kavec
Maja, Medved Vojko in Kremžar Franci,
vsi vstopili 6. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
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Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
361 Proizvodnja pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg 45136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19006 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ASSID, podjetje za pro-
izvodnjo, zastopstvo in trgovino, d.o.o.,
Trzin, sedež: Jemčeva 45a, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/16348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, pooblastil zastopni-
ka ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5591074
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelji: Gluvič Igor, Mengeš, Jem-

čeva 45a, Trzin, vstop 14. 2. 1992, vložek
248.193 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gluvič Dušica, Mengeš, Jemčeva 45a, Tr-
zin, vstop 14. 2. 1992, vložek 379.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gluvič Jurij,
Mengeš, Jemčeva 45a, Trzin, vstop 4. 5.
1994, vložek 890.307 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Gluvič Dušica, razrešena 23. 12.
1994 in ponovno imenovana za zastopnico,
ki ima pooblastilo za sklepanje poslov do
800.000 SIT; zastopnik Gluvič Igor, razre-
šen 23. 12. 1994 in ponovno imenovan za
zastopnika, ki ima pooblastilo za sklepanje
poslov do 800.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 212 Proizvodnja iz-
delkov iz papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-

trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 271 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 272 Pro-
izvodnja cevi; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
273 Druga primarna predelava železa, pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 274 Proizvod-
nja plemenitih in neželeznih kovin; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
312 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;

313 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 314 Proizvodnja aku-
mulatorjev, 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 elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 12. IX. 1997 Stran 4255

vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina 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 obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 603 Cevovodni transport;
6030 Cevovodni transport; 611 Pomorski
promet; 6110 Pomorski promet; 612 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 621 Zračni promet
na rednih linijah; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 622 Izredni zračni promet;
6220 Izredni zračni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti 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 pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih 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 sto-
ritev; 642 Telekomunikacije; 6420 Teleko-
munikacije; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7123 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7310  Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101  Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102  Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 732  Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7320  Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 73201  Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202  Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 746 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 900 Storitve javne higiene; 9000
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Storitve javne higiene; 911 Dejavnost po-
slovnih, delodajalskih in strokovnih zdru-
ženj; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 912 Dejavnost sindikatov;
9120 Dejavnost sindikatov; 913 Dejavnost
drugih organizacij; 0131 Dejavnost verskih
organizacij; 9132 Dejavnost političnih or-
ganizacij; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
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 De-
javnost 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 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem;
990 Eksteritorialne organizacije in združe-
nja; 9900 Eksteritorialne organizacije in
združenja.

Rg 45141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19647 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  HAUPRES,  Trgovinsko,
storitveno in posredniško podjetje, d.o.o.,
Litija, Prečna ul. 5, sedež: Prečna ul. 5,
Litija, pod vložno št. 1/11580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5501008
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Hauptman Martin, Litija,

Vintarjevec 2, vstop 21. 2. 1991, vložek
1,515.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Resnik Jože, Litija, Prečna ul. 5, vstop
21. 2. 1991, vložek 16.300 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zstop-
nik Resnik Jože, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške stritve;

1412 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 3140 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,

mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141  Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi pri-
pomočki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
51463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
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vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg 45150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01702 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TIMEX, podjetje za posre-
dovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Mašera Spasićeva 11, sedež: Mašera Spa-
sićeva 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/05026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5335469

Firma: TIMEX, BEVC & Co., podjetje
za posredovanje in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: TIMEX, BEVC & Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Šimek Milan, Ljubljana,
Mašera Spasićeva 11, izstop iz d.o.o. in vs-
top v d.n.o. 23. 3. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bevc Bojana, Ljubljana, Obirska ul.
21, vstop 23. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Bevc Bojana, imenovana 23. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostav hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg 45155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03195 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  LEXTRA  COMPANY,
družba za izvoz in uvoz, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Kolodvorska 20a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5700230
Sedež:  Ljubljana,  Ulica  Pohorskega

bataljona 34
Ustanovitelji: Zamernik Klavdija, Seža-

na, Ulica I. tankovske brigade 3, vstop
30. 5. 1995, vložek 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zamernik Davorin,
Ljubljana, Grablovičeva 28, vstop 12. 1.
1993, vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mehle Tomaž, Ljubljana Ob po-
toku 6, vstop 29. 12. 1994, vložek 525.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg 45156

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03345 z dne 23. 7. 1996 pri

subjektu vpisa HOLZ, podjetje za stori-
tve, obdelavo in trgovino, d.o.o., Pionir-
ska 15, Nožice, Radomlje, sedež: Pionir-
ska 15, Nožice, Radomlje, pod vložno št.
1/20492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5696585
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 011

Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 401 Oskrba z elektriko; 4010 Oskrba z
elektriko; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
lo izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
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dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Rg 45168

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05128 z dne 28. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27660/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5919177
Firma: VENDI, računovodske in raču-

nalniške storitve, d.o.o., Staretova 15,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Staretova 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jakac Štrbac Irena,

Ljubljana, Staretova 15, vstop 23. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Jakac Štrbac Irena, imenovana 23.
10. 1995, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Brčkalija Haris, Ljubljana, Ulica Me-
toda Mikuža 18, imenovan 23. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; tehnični preizkusi in analize; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg 45173

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/06109 z dne 24. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa PIMA INTER, d.o.o., podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljublja-
na, sedež: Ul. Marka Šlajmerja 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17770/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5671558
Osnovni kapital: 1,582.634 SIT
Ustanovitelja: Krnc Peter, vložek

237.359 SIT in Krnc Marija Irma, vložek
1,345.239 SIT, oba Ljubljana, Ul. Marka
Šlajmerja 1, vstopila 31. 3. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg 45176

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00084 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa LIKOM, montaža nosilcev
slike, likovno tehnološki inženiring in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolgi
breg 54, Ljubljana, pod vložno št.
1/09750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5539013
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 1714

Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1730 Plememnitenje tekstilij; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg 45184

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00553 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KPP, trgovina in storitve,
d.o.o., Mala Loka 15, Domžale, sedež: Ma-
la Loka 15, Domžale, pod vložno št.
1/22478/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Ustanovitelja: Pirc Pižem Marta in Pižem
Rado, oba Domžale, Mala Loka 15, vstopila
16. 12. 1992, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Bruno Plisco, izstop
19. 9. 1995; Krt Igor, izstop 19. 9. 1995.

Rg 45189

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01312 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Podjetje TRG, trgovina, p.o., Ljub-
ljana, Celovška 150, sedež: Celovška 150,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03460/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004071
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čelar Miloš, razrešen 20. 3. 1996;
zastopnik Podgoršek Franc, Ljubljana, Kr-
vinova 4, imenovan 21. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg 45191

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01539 z dne 23. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27791/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938902
Firma: VET.AM.JATA, d.o.o., družba

za veterinarstvo, Domžale, Slomškova 30
Skrajšana firma: VET.AM.JATA, d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Slomškova 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:  JATA  REJA,  p.o.,  Slom-

škova 30, Domžale, vstop 27. 3. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poje Janez, Ljubljana, Peričeva 1,
imenovan 27. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7470 Čiščenje stavb; 8520 Veteri-
narstvo.

Rg 45196

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01902 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PUBLIKUM, borzno po-
sredništvo, d.d., Komenskega 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, spremembo statuta z dne 12. 4. 1996
in vpis sklepa o povečanju osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5539480
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 38.
S sklepom skupščine z dne 12. 4. 1996

se osnovni kapital z vložki poveča iz
65,000.000 SIT na 100,000.000 SIT.

Rg 45204

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02433 z dne 13. 6. 1996 pri
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subjektu vpisa Časopisno založniško pod-
jetje Enotnost, d.o.o., Dalmatinova 4,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5284279
Ustanovitelji: Bernardi Sašo, Ljublja-

na, Streliška 36, vstop 5. 12. 1994, vložek
109.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frančeškin Marija, Ljubljana, Trebinjska
4, vstop 5. 12. 1994, vložek 109.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Anžel Jožica,
Škofja Loka, Podlubnik 259, vstop 5. 12.
1994, vložek 109.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zlobec Bora, Ljubljana,
Frankopanska 16, vstop 5. 12. 1994, vlo-
žek 109.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Križnik Damjan, Ljubljana, Vojko-
va c. 87, vstop 5. 12. 1994, vložek 109.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ulaga An-
drej, Ljubljana, Viška 49c, vstop 5. 12.
1994, vložek 109.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kavčič Franček, Ljubljana,
Poljanska 17, vstop 5. 12. 1994, vložek
109.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žitnik Igor, Ljubljana, Celovška 99c, vstop
5. 12. 1994, vložek 109.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kuljaj Ivo, Ljubljana,
Celovška 108, vstop 5. 12. 1994, vložek
109.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rugelj Boris, Ljubljana, Strojeva 7, vstop
5. 12. 1994, vložek 109.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Brajer Ciril, Brezovi-
ca, Rožna pot 6, Dragomer, vstop 5. 12.
1994, vložek 109.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pogačnik Iztok, Grosuplje,
Kozinova 24, vstop 5. 12. 1994, vložek
109.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Marjan, Borovnica, Breg 55, vstop
5. 12. 1994, vložek 109.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kozmos Jelka, Vrhni-
ka, Brigadirska 11, vstop 5. 12. 1994, vlo-
žek 109.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bombač Brane, Rakek, Partizanska
46, vstop 5. 12. 1994, vložek 109.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kšela Tomaž,
Maribor, Heroja Šlandra 25, vstop 5. 12.
1994, vložek 109.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PULSAR PID, d.d., izstop
12. 1. 1996.

Rg 45205

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02434 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Časopisno založniško pod-
jetje Enotnost, d.o.o., Dalmatinova 4,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5284279
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, izstop 3. 4. 1996; Kapitalski sklad
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
izstop 3. 4. 1996; Bernardi Sašo, Ljublja-
na, Streliška 36, vstop 5. 12. 1994, vložek
136.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frančeškin Marija, Ljubljana, Trebinjska
4, vstop 5. 12. 1994, vložek 136.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Anžel Jožica,
Škofja Loka, Podlubnik 259, vstop 5. 12.
1994, vložek 136.875 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zlobec Bora, Ljubljana,
Frankopanska 16, vstop 5. 12. 1994, vlo-

žek 136.875 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Križnik Damjan, Ljubljana, Vojko-
va c. 87, vstop 5. 12. 1994, vložek
136.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ulaga Andrej, Ljubljana, Viška 49 c,
vstop 5. 12. 1994, vložek 136.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kavčič Fran-
ček, Ljubljana, Poljanska 17, vstop 5. 12.
1994, vložek 136.875 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žitnik Igor, Ljubljana, Ce-
lovška 99c, vstop 5. 12. 1994, vložek
136.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kuljaj Ivo, Ljubljana, Celovška 108, vstop
5. 12. 1994, vložek 136.875 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rugelj Boris, Ljub-
ljana, Strojeva 7, vstop 5. 12. 1994, vlo-
žek 136.875 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brajer Ciril, Brezovica, Rožna pot
6, Dragomer, vstop 5. 12. 1994, vložek
136.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogačnik Iztok, Grosuplje, Kozinova 24,
vstop 5. 12. 1994, vložek 136.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Horvat Mar-
jan, Borovnica, Breg 55, vstop 5. 12.
1994, vložek 136.875 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kozmos Jelka, Vrhnika,
Brigadirska 11, vstop 5. 12. 1994, vložek
136.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bombač Brane, Rakek, Partizanska 46,
vstop 5. 12. 1994, vložek 136.875 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kšela Tomaž,
Maribor, Heroja Šlandra 25, vstop 5. 12.
1994, vložek 136.875 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg 45226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03429 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CERTIUS I., Pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, se-
dež: Tivolska 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/26081/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5895090
Osnovni kapital: 1.032,787.000 SIT

Rg 45233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04602 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ORIENTAL STORE, druž-
ba za trgovino, gostinstvo in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ižanska 2a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, zastopnikov in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5893003
Sedež: Ljubljana, Župančičeva 9
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Ocepek Stanislava, Ljubljana, Rebo-
ljeva 15, razrešena 3. 9. 1996 in imenovana
za prokuristko; prokurist Zhang Zhong Mei,
Ljubljana, Kunaverjeva 7, razrešen 3. 9.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg 45241

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18395 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ŽIŽA SHOP, Trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Medvode,

Bernikova 1, sedež: Bernikova 1, Medvo-
de, pod vložno št. 1/15498/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5715547
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Žalik Rozalija in Žalik

Ivan, oba Medvode, Bernikova 1, vstopila
9. 1. 1992, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg 45247

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02289 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa M 2, d.o.o., finančni inženi-
ring, trgovina in storitve, Cesta 20. julija
2c, Zagorje, sedež: Cesta 20. julija 2c,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/11598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5493137
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996:

0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska 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 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
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tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5164 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi 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 to-

bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane;  55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Da-
janje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravilo pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
84842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne hi-
giene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdih odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpad-
ki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-107462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05259 z dne 8. 1. 1997 pod
št.  vložka  1/28783/00  vpisalo  v  sodni
register  tega  sodišča  d.o.o.  s  temile
podatki:

Matična št.: 5967180
Firma: LEGOSTUR, d.o.o., Gostinstvo,

turizem, trgovina, Ljubljana
Skrajšana  firma:  LEGOSTUR,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Postojnska ul. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Leben Borut, Ljubljana, Po-

stojnska ul. 5, vstop 8. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leben Borut, Ljubljana, Postojnska
ul. 5, imenovan 8. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210

Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Rg-108970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02733 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu  vpisa  STANHOME  TRADING
COMPANY, d.o.o., Ljubljana, trgovin-
sko podjetje, sedež: Trubarjeva 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09773/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča začetek
postopka redne likvidacije po sklepu
skupščine  z  dne  12.  5. 1997  s  temile
podatki:

Matična št.: 5435099
Firma: STANHOME TRADING COM-

PANY, d.o.o., Ljubljana, trgovinsko pod-
jetje – v likvidaciji

Skrajšana firma: STANHOME, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvi-
datorka Butara Melita, Ljubljana, Mala čol-
narska 9b, imenovana 12. 5. 1997, direktor
Križman Gorazd, razrešen 12. 5. 1997; proku-
rist Rogers John West, razrešen 12. 5. 1997.

LJUBLJANA

Srg 1686/97 Rg-464

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

PETKA-OKORN & Co., Proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Kočevje, Šeškova 16, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Okorn Tomislav in
Okorn Alojzij, Opekarska ulica 9, Kočevje,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Okorn Tomislava 70% in Okorn Alojzija
30%.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 8. 1997

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 01100-0001/97-1 Ob-3796

1. Upravna enota Sevnica sprejme v
hrambo  pravila  Sindikata  družbe  Preis
Sevnica, d.o.o., s sedežem Savska cesta
23, Sevnica.

Pravila so sprejeta v hrambo dne 27. 8.
1997 in so vpisana pod zap. št. 001.

Ob-3817

Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata podjetja »Induplati Trading«,
d.o.o., s sedežem Kamniška c. 24, Zg. Jar-
še pri Domžalah, se hranijo pri Upravni
enoti Domžale pod zap. št. 3/97.

Razglasi sodišč

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

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

N 10/97 R-144

Janez Zgonec, sin Janeza in Reze, roj.
24. 6. 1883 v Velikih Blokah, Občina Veli-
ke Bloke, zadnje bivališče v Ameriki, na-
slov neznan, je pogrešan (na predlog pred-
lagateljice Roze Marie Jisa, 12776 Cane La-
ne, Bonita Springs, 34135 Florida, USA, ki
jo zastopa pooblaščenec Franc Škrabec, No-
va vas 8, Nova vas).

Začasna skrbnica je Marija Pesek, Cen-
ter za socialno delo Cerknica.

Priglasitveni rok je 15 dni.
Okrajno sodišče v Cerknici

dne 27. 8. 1997

Oklici dedičem

I D 2/92-5 R-85

Antoinette Lucich, roj. 10. 4. 1897, hči
Johna, umrla 7. 5. 1986, nazadnje stanujoči
v Minnesoti, St. Louis, 631 South Broad-
way Street, Gilbert, drž. ZDA, je umrla in
napravila oporoko. Kot zakoniti dediči pri-
dejo v poštev otroci zapustničinega brata
Lap Miha, Lap Jožeta, Lap Toneta in Lap
Franceta, ki se vsi nahajajo neznano kje,

oziroma so verjetno v Ameriki. Sodišče po-
ziva zgoraj navedene dediče, to je otroke
zapustničinih bratov Lap Miha, Lap Jožeta,
Lap Toneta in Lap Franceta in morebitne
druge dediče, da v roku 1 leta od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in v Uradnem listu RS priglasijo svoje pra-
vice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi bo razpolagalo.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 16. 11. 1992

D 165/93 R-142

Štok Jožef od Antona, po poklicu kmet,
iz Potoka št. 30, Sv. Anton, je dne 15. 2.
1993 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica
za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva
19, Ankaran.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1997

III D 889/95-6 R-145

V zapuščinski zadevi po pok. Potisek
Ivani, roj. Car, hči Luke, roj. 24. 6. 1905,
umrli 1. 3. 1995, nazadnje stanujoči v Ljub-
ljani, Trg prekomorskih brigad št. 13, Ljub-
ljana, ki je umrla in zapustila oporoko, v
kateri je določila kot edinega dediča Malo-
vrh Klemna.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev: zap.
nečak Slobodan Car, zap. nečakinja Alek-
sandra Rokič, ki se nahaja neznano kje.

Zapustnikove zgoraj navedene dediče in
morebitne druge dediče se poziva, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice
do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 14. 7. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 485/94 R-135

To sodišče je po sodnici Doris Jarc, v
pravdni zadevi tožeče stranke Mestna obči-
na Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Javno pravobranilstvo Republike Slo-
venije, proti toženi stranki Jankovič Đorđu,
Cesta španskih borcev 73/a, Ljubljana, sedaj
neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasna
zastopnica Martina Erzin, Letič Miroslavu,
Cesta španskih borcev 73/a, Ljubljana, ki ga
zastopa Aksentije Ristič, odvetnik iz Ljublja-
ne, Letič Smilji, Letič Mariu in Jeleni, ki ju
zastopa zakonita zastopnica Letič Smilja, vsi
Ulica španskih borcev 73/a, Ljubljana, zaradi
izselitve iz stanovanja, na podlagi določila

84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju: ZPP) sklenilo:

1. Martina Erzin se razreši dolžnosti za-
časne zastopnice Jankovič Đorđa.

2. Jankovič Đorđu, neznanega prebiva-
lišča, se postavlja začasna zastopnica Polo-
na Marjetič Zemljišč, strokovna sodelavka
tega sodišča, ki bo zastopala toženo stranko
v postopku zaradi izpraznitve stanovanja.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 9. 9. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

V oklicu Okrožnega sodišča v Kopru ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 54/97 z
dne 5. IX. 1997, St 15/97, S-345 se tretji
odstavek dopolni in pravilno glasi:

... ter v stečajni pisarni Okrožnega so-
dišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v
Mariboru...

Uredništvo

St 46/95 S-347

To sodišče je s sklepom St 46/95 z dne
29. 8. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
Bronco, d.o.o., Dob pri Domžalah – v ste-
čaju.

Terjatev stečajnega dolžnika do Andje-
lov Marka, Ljubljana, Litostrojska 15, v vi-
šini 210.546 SIT (konto 12000), se prenese
na upnika Merkur Trgovina in storitve d.d.,
Kranj, Koroška c. 1.

Navedeni stečajni dolžnik se po pravno-
močnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 8. 1997

St 5/94 S-348

To sodišče razpisuje v stečajni zadevi
nad dolžnikom EMO Energetska oprema,
d.o.o., Celje v stečaju drugi narok za preiz-
kus terjatev, ki bo 28. oktobra 1997 ob 8.30,
soba 209/II tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 2. 9. 1997

St 11/97 S-349

To sodišče je dne 3. 9. 1997 izdalo sklep
opr. št. St 11/97, da se začne likvidacijski
postopek zoper dolžnika Vipa, SOZD kme-
tijstva, prehrambene industrije, trgovine
in turizma, n.sol.o., Ajdovščina, Tovar-
niška 14.

Likvidacijski upravietelj je Ivo Čibej,
dipl. pravnik iz Ajdovščine, Vojkova 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve likvidacijske-
mu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica. Prijavi terjatve je potreb-
no priložiti dokazila o plačilu takse v višini
5% od vrednosti prijavljene terjatve vendar
ne več kot v višini 2000 točk. Vsi dokazi
morajo biti predloženi v dveh izvodih.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. 12. 1997 ob 8.40 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 3. 9. 1997.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 3. 9. 1997

Razpisi delovnih mest

Ob-3763

Zdravstveni dom Ivančna Gorica na pod-
lagi sklepa sveta zavoda in 22. člena statuta
razpisuje delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Ivanč-
na Gorica

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še nas-
lednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto

imenovan za mandatno dobo 4 let.
Kandidati naj pošljejo prijave z ustrezni-

mi dokazili v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Zdravstveni dom Ivančna Gorica,
Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna
Gorica s pripisom »za razpisno komisijo«.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Zdravstveni dom Ivančna Gorica

Ob-3764

Svet Centra za socialno delo Ruše razpi-
suje delovno mesto

direktor-ice, ja zavoda
Poleg splošnih pogojev, določenih v za-

konu, mora kandidat izpolnjevati še nasled-

nje posebne pogoje, določene v 56. členu
zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92), in sicer:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz področja socialnega

varstva ter opravljen preizkus znanja iz za-
kona o upravnem postopku.

Mandat direktor-ice, ja traja štiri leta.
Prijave z ustreznimi dokazili (fotokopijo

diplome, potrdila o opravljenem strokov-
nem izpitu in preizkusu znanja iz ZUP) ter
kratkim življenjepisom, naj kandidati na-
slovijo na Svet Centra za sicialno delo Ru-
še, razpis delovnega mesta direktor-ice, ja,
Šolska ul. 16/a, Ruše.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Urad-
nem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Center za socialno delo Ruše

Št. 012-1/96-112 Ob-3795

 Na podlagi 43. člena statuta javnega
podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. razpisu-
je delovno mesto

direktorja javnega podjetja Komuna-
la Kočevje, d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki poleg splošno določenih zakonskih
pogojev izpolnjuje še naslednje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo eko-
nomske, tehnične, pravne ali druge ustrezne
smeri,

– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj v
stroki, od tega vsaj tri leta na vodilnih de-
lovnih mestih.

Prijave na razpis in ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ovoj-
nici s pripisom »Razpis direktorja« v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov Občinski
svet Kočevje, Komisija za volitve, imeno-
vanja in mandatna vprašanja, Ljubljanska
cesta 26,  1330 Kočevje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v
15 dneh po končanem postopku.

Občina Kočevje

Št. 81/97 Ob-3816

Republika  Slovenija,  Upravna  enota
Zagorje ob Savi, razpisuje prosto delovno
mesto

vodje oddelka za gospodarstvo
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom o delovnih raz-
merjih in posebnih pogojev, določenih v
4. členu zakona o delavcih v državnih orga-
nih, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– VII. stopnjo izobrazbe družboslovne
smeri,

– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev je potrebno posredovati na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Zagor-
ja ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, z oznako: »Za razpis« in sicer v roku
15 dni od objave tega razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni.

Upravna enota Zagorje ob Savi

Št. 122-19/97 Ob-3852

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Št. 122-19/97 Ob-3853

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto višjega državnega to-

žilca na Višjem državnem tožilstvu v Ma-
riboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto višjega državnega tožilca, določene v
drugem odstavku 15. člena in v 16. členu
zakona o državnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Ob-3787

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ber-
ger Aleš, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-3849

Na osnovi 465. člena in v zvezi z 10. čle-
nom zakona o gospodarskih družbah uprava
Kemične tovarne Moste, d.d., Ljubljana ob-
javlja, da so naslednje osebe pridobile več
kot četrtino delnic in sicer: Belinka Hol-
ding, d.d., Ljubljana 316.032 delnic ali
45,8% osnovnega kapitala, PID Krona Se-
nior, d.d., Ljubljana 192.727 ali 27,9% os-
novnega kapitala.

Kemična tovarna Moste, d.d.,
Ljubljana

direktor
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– samohodno hidravlično odkopno
podporje – 31 kom + 2 kom križiščni,

– težki odkopni transporter Q=500 t/h,
l= 50 m, b= 632 mm,

– osnove za transporter, 32 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 330,000.000
SIT, začetek 12. 12. 1997 in/ali zaključek
13. 1. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 2. 1998
in/ali zaključek 31. 3. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudbe v višini
10%.

Datum objave javnega razpisa 12. 9.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: direktor
RTH, d.o.o., Kink Aljoša.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 0042/32-308/47-97 Ob-3843

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Bojan Šelih, Mehmed Bešič, Nataša
Grgasovič, Štefanova 2 (Vodovodna 93a),
Ljubljana, tel. 061/172-56-94, 172-56-41,
172-48-49, faks 061/349-758.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  izbira  izvajalcev  s

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za dobavo osnovnega materiala za izdela-
vo uniform ter za izdelavo vseh vrst poli-
cijskih uniform in dodatkov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 350,000.000
SIT, začetek 12. 12. 1997 in/ali zaključek
27. 2. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 12. 12.

1997.
Ime in podpis naročnika objave: Stane

Cvelbar, direktor Uprave za finančno plan-
ske investicijske zadeve državni podsekretar.

Št. 0042/32-308/48-97 Ob-3844

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Branislav Protega, Mehmed Bešič,
Nataša Grgasovič, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-42-23, 172-56-41, 172-48-49,
faks 061/349-758.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti izvajalcev, proizvajal-
cev, dobaviteljev in vzdrževalcev za tele-
komunikacijsko opremo, opremo tehnič-
nega varovanja, informacijsko opremo in
opremo centralnega računalniškega siste-
ma, informacijske telekomunikacijske ka-
belske sisteme in sisteme za neprekinjeno
napajanje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 500,000.000
SIT, začetek 19. 12. 1997 in/ali zaključek
6. 3. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 6. 3.

1998.
Ime in podpis naročnika objave: Stane

Cvelbar, direktor Uprave za finančno plan-
ske investicijske zadeve državni podsekre-
tar.

Št. 0042/32-308/49-97 Ob-3845

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve, kont.
oseba Milan Ramovš, Mehmed Bešič, Nata-
ša Grgasovič, Štefanova 2 (Vodovodna 93a),
Ljubljana, tel. 061/172-56-51, 172-56-41,
172-48-49, faks 061/349-758.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobaviteljev s

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za vozila.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 200,000.000
SIT, začetek 12. 12. 1997 in/ali zaključek
2. 3. 1998.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 12. 12.

1997.
Ime in podpis naročnika objave: Stane

Cvelbar, direktor Uprave za finančno plan-
ske  investicijske  zadeve  državni  podse-
kretar.

Ministrstvo za notranje zadeve

Javni razpisi

Popravek
Ob-3859

V razpisu za subvencioniranje deleža
stroškov malih podjetij pri pridobitvi certi-
fikata sistema kakovosti po standardih ISO
9000, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 52 z dne 29. VIII. 1997 Ob-3661 se da-
tum prvega javnega odpiranje prispelih vlog
pravilno glasi:

...v sredo 24. septembra 1997 ob 10. uri
ter nato vsako tretjo sredo v mesecu ob
10. uri.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Urad RS za standardizacijo in

meroslovje

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 52 z dne 29. VIII. 1997, Ob-3653, se:

– 2. točka pravilno glasi: Navedba vse-
bine: ponovni javni razpis: kazalci prostor-
skega razvoja države;

– 7. točka pravilno glasi: Naslov, pro-
stor, datum in ura javnega odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Dunajska 47, naroč-
nik MOP – urad RS za prostorsko planira-
nje, odpiranje vodi Peter Gulič, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-70-61, faks
061/178-70-64.

Uredništvo

Popravek
V  Uradnem  listu  RS,  št.  54/97  z

dne 5.  IX.  1997  se  v  javnem  razpisu
Mestne občine  Novo  mesto,  Ob-3729,
Št. 347-30/95-21, ura javnega odpiranja po-
nudb v 6. točki pravilno glasi: ob 9. uri.

Uredništvo

Št. 33/97 Ob-3773

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Mestna občina Ptuj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo vodovoda in ceste,

izvedbo pločnika in javne razsvetljave
ob cesti Vičava–Orešje (1. faza)

1. Naziv in sedež  naročnika: Sklad
stavbnih zemljišč Mestne občine Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.

2. Predmet javnega naročila: rekonstruk-
cija vodovoda in ceste, izvedba pločnika in
javne razsvetljave ob cesti Vičava–Orešje
(1. faza) v dolžini 540 m.

3. Lokacija: naselje Vičava.
4. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
5. Rok začetka in dokončanja del: od

1. 10. 1997 do 1. 12. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke”,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna sposobnost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe: ponudba

v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj!” Ponudbo za izvedbo komunalne infra-
strukture na cesti Vičava–Orešje (1. faza) je
potrebno dostaviti v 20 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, oddelek za okolje, prostor in gospo-
darsko infrastrukturo, Mestni trg 1/III, Ptuj
do 12. ure. Če pride datum oddaje ponudbe
na dela prost dan se šteje za oddajo ponudbe
naslednji delovni dan.

8. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12.15 v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/I Mestni trg 1, Ptuj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni.

10. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na oddelku za
okolje, prostor in gospodarsko infrastruktu-
ro Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III, (To-
ne Purg, inž. gr.) proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 52400-630-20701.

11. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
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podpisa pogodbe. V obeh primerih ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odš-
kodnine iz tega naslova.

Mestna občina Ptuj

Št. 19/97 Ob-3774

Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja
59, Kranj, na podlagi določil zakon o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo, dobavo in
montažo frizersko-pedikerskega lokala v

Domu upokojencev Kranj
1. Investitor: Dom upokojencev Kranj,

Cesta 1. maja 59, Kranj.
2. Predmet razpisa: prenova, dobava in

montaža frizersko-pedikerskega lokala v
Domu upokojencev Kranj (gradbena dela,
instalacijska dela, oprema).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
8. in 11. uro v Domu upokojencev Kranj,
pri Meti Tavčar, tel. 064/325-961 int. 17.

Dokumentancija se lahko dvigne ob
predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT ne-
povratnih sredstev na žiro račun št.
51500-603-31621.

4. Rok za izvedbo del:
– pričetek del: 6. 10. 1997,
– zaključek del: 7. 11. 1997.
5. Orientacijska vrednost del je

3,000.000 SIT.
Za resnost ponudbe mora ponudnik pred-

ložiti akcepni nalog v višini 10% od ponuje-
ne cene, ki ga bo investitor vnovčil v prime-
ru, če izbrani izvajalec ne bo podpisal po-
godbe pod pogoji, ki jih je navedel v ponud-
bi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

80 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.

8. Ponudbe je treba oddati najkasneje
22. 9. 1997 do 12. ure, na naslov: Dom
upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
prenova, dobava in montaža frizersko-pedi-
kerskega lokala”.

Odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997 ob
13. uri v prostorih Doma upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v petnajstih dneh po odpira-
nju ponudb.

Dom upokojencev Kranj

Št. 78/97 Ob-3775

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) Občina Pivka
objavlja

javni razpis
za obnovo lokalnih cest 1997

1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska
5, Pivka.

2. Predmet naročila: gradbena dela pri
obnovi lokalnih cest v skupni dolžini
2200 m.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 12,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka izvedbe in do-
končanja del je mesec oktober oziroma no-
vember 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, ostala merila po razpisnih po-
gojih.

6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti na Občino Pivka, Kolodvorska 5 ali
osebno prinesejo na tajništvo v zaprtih ku-
vertah s pripisom na vidnem mestu “Ne od-
piraj – ponudba za obnovo lokalnih cest
1997”, najkasneje do 2. 10. 1997 do 9. ure.
Na kuverti mora biti naslov naročnika, na
hrbtni strani pa naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Občine Pivka.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 5 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Piv-
ka vsak dan od 8. do 10. ure.

Občina Pivka

Št. 242/97 Ob-3768

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kan-
dolf Jože, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642, naložbe.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja glavnega
skladišča razstrelilnih sredstev v rudniku
Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
31,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 1. 11.
1997 in zaključek 31. 3. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 10. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., prevzem-
nik Žagar Marjana, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpira-
nje vodi predsednik komisije, Trg revoluci-
je 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba Ža-
gar Marjana, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 06010/26-144, faks 0601/26-642, na-
ložbe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., števil-
ka: 52700-601-18647 pri Agenciji za plačil-
ni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 13. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Kink

Aljoša, direktor RTH, d.o.o.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-3779

Občina Ribnica objavlja na podlagi
3. člena odloka o podelitvi koncesije za ob-
vezno javno lokalno službo za pregledova-
nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka (Ur. l. RS, št. 40/97) ter v skladu
z zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,

nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (dimnikarsko

službo)
1. Koncedent: Občina Ribnica, Gorenj-

ska cesta 3, Ribnica.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne

lokalne službe pregledovanja, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka.

3. Koncesijsko območje: celotno območ-
je Občine Ribnica oziroma njen del:

I. KS Dolenja vas, KS Velike Poljane in
mesto Ribnica ter del KS Ribnica, ki obsega
naslednja naselja: Hrovača, Otavice, Goriča
vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Zadolje,
Dolenji lazi, Zapuže in Grič – do bencinske
črpalke.

 II. Območje KS Sodražica, KS Sv. Gre-
gor ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja
naselja: Breže, Jurjevica, Kot, Sajevec, Slat-
nik, Sušje, Žlebič, Gorenji Lazi, Breg pri
Ribnici.

4. Trajanje koncesije: določen čas za ob-
dobje petih let.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati inte-
resenti:

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji,
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– da predloži ustanovitveni akt,
– da predloži reference in dokazila, ki

potrjujejo, da imajo potrebna znanja in iz-
kušnje za opravljanje dejavnosti,

– da je ustrezno tehnično opremljen za
opravljanje dejavnosti,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesionar-
ske dejavnosti,

– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo deja-
nje zoper življenje, telo in premoženje,

– da zagotavlja uporabnikom kontinui-
rano in kvalitetno opravljanje dejavnosti.

6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po

5. točki razpisa za podelitev koncesije za
obvezno lokalno javno službo za pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka,

– organizacijsko shemo izvajanja dejav-
nosti, ki so predmet koncesije ter pogoje in
načine upravljanja z infrastrukturnimi ob-
jekti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki
so predmet koncesije,

– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik dimnikarskih storitev.
7. Merila za izbiro kocesionarja:
– ponujena izhodiščna cena za posamez-

no vrsto storitev in način letnega usklajeva-
nja cen, kvaliteta in realnost predložene or-
ganizacijske sheme izvajanja dejavnosti
kandidatov za čas trajanja koncesije,

– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– druge posebne ugodnosti ponudnikov.
8. Razpisni postopek: rok za oddajo pi-

snih ponudb z vsemi potrebnimi dokazili je
60 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis
za koncesijo za opravljanje dimnikarske
službe«.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovnik po poteku razpisnega roka ob 12. uri
v prostorih sejne sobe Občine Ribnica.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncedent z upravno odločbo.

11. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Občini Ribnica, oddelek
za gospodarstvo in kmetijstvo, tel.
061/861-090.

Občina Ribnica

Ob-3780

Komunalno podjetje Logatec na osnovi
zakona o javnih naročil (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup smetiščnih posod za zbiranje
gospodinjskih odpadkov

1. Investitor: Komunalno podjetje Loga-
tec, Tržaška cesta 27, Logatec.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za nakup smetišč-
nih posod za zbiranje gospodinjskih odpad-
kov po sistemu ločenega zbiranja.

3. Okvirna cena: skupna vrednost
20 mio SIT.

4. Plačilni pogoji: rok plačila je mini-
malno 60 dni od izstavitve fakture (avan-

siranega  plačila  po  zakonu  o  javnih
razpisih ni!).

5. Dobavni rok: vse vrste posod se do-
bavljajo sukcesivno v obdobju osmih ted-
nov. Prva dobava je predvidena 15. 11.
1997.

6. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

a) 1000 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 120 l, ki so namenjene za zbiranje
bioloških odpadkov in so zelene (ali rjave)
barve z zelenimi (ali rjavimi) pokrovi,

b) 2000 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 120 l, ki so namenjene za zbiranje
ostalih odpadkov in so sive barve s sivimi
pokrovi,

c) 30 kovinskih (vročecinkanih) zaboj-
nikov volumna 500 l z zelenim poliester-
skim pokrovom in nožnim odpiranjem; ki
so namenjeni za zbiranje bioloških odpad-
kov,

d) 50 kovinskih (vročecinkanih) zaboj-
nikov volumna 900 l z zelenim poliester-
skim pokrovom in nožnim odpiranjem; ki
so namenjeni za zbiranje ostalih odpadkov,

e) 15 ekoloških otokov sestavljenih iz
štirih kovinskih (vročecinkanih) zabojnikov
volumna 900 l z namenskimi pokrovi za
zbiranje papirja, plastike, stekla in ploče-
vink.

7. Drugi pogoji, ki jih morajo ponudniki
zagotoviti:

– posode morajo ustrezati iztresalniku
TIP RIKO AU za posode volumna 120 l -
900 l in normam DIN oziroma SPH,

– posode morajo biti izdelane iz kvali-
tetnega materiala, ki je odporen na udarce
in obrabo ter kemične vplive, ki se pojavlja-
jo pri običajni komunalni rabi pri ločenem
zbiranju gospodinjskih odpadkov (splošni
komunalni odpadki, papir, steklo, plastika
in pločevinke ter biološki odpadki),

– na posode morajo biti prilepljene na-
lepke namembnosti posode (ostali odpadki,
biološki odpadki, papir, steklo, plastika in
pločevinke) v velikosti, primerni velikosti
posode,

– naročnik si pred naročilom zadržuje
pravico pregleda vzorcev.

8. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za sa-
mostojne podjetnike pa priglasitev pri davč-
nem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– končno ceno, izraženo v SIT z vklju-
čenimi dajatvami fco. kupec,

– dobavni rok,
– opcijo ponudbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Obveznosti naročnika

Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-
je naročnika, da bo sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naj-
ugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

11. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na na-

slov Komunalno podjetje Logatec, Tržaška
cesta 27, Logatec v 20 dneh od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo prvi torek po izte-
ku roka ob 9. uri v sejni sobi Občine Loga-
tec, Tržaška cesta 15, Logatec.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: posode za od-
padke”, naslovom, telefonsko in telefaks
številko ponudnika ter imenom kontaktne
osebe.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na naslovu naročnika pri Marinko
Janezu, tel. 742-019 med 10. in 12. uro.

12. Odločitev naročnika: ponudniki bo-
do o iziru razpisa obveščeni najkasneje v
20 dneh po odpiranju ponudb.

Komunalno podjetje Logatec

Ob-3781

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
kont. oseba mag. Ivan Eržen, dr. med. Ipav-
čeva 18, Celje, telefon 063/37-112, faks:
063/33-407, E-mail Ivan.Erzen@ZZVCE.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) 4   osebna   vozila   40–60  KW,

1200–1600 ccm, ABS, zračna blazina na
strani voznika, opcija servo volan in klimat-
ska naprava.

Obvezen odkup rabljenih vozil naroč-
nika.

b) pohištvena oprema za knjižnico in
predavalnico: predavalnica za 40 sedežev,
knjižnica s približno 100 m2 odlagalnih po-
lic in omar, enim delovnim mestom in kon-
ferenčno mizo s 15 sedeži,

c) zaščitna mikrobiološka komora II.
razreda s certifikatom – 3 komade.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 6,8 milijona SIT,
b) 4 milijone SIT,
c) 4,3 milijona SIT.
4. Dobavni rok:
za točko a) in b) – do 1 meseca
za točko c) – do 2 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– preference za domače ponudnike,
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– druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 15. ure
na naslov Zavod za zdravstveno varstvo Ce-
lje, prevzemnik Irena Ivačič Štraus, Ipavče-
va 18, 3000 Celje, telefon 063/37-112, fax:
063/33-407.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (a, b, c).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
ob 13. uri na Zavodu za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Ire-
na Ivačič Štraus.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije pri osebi kot pod 1. točko.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ime in podpis naročnika objave: asist.

mag. Ivan Eržen, dr. med.
ZZV Celje

Ob-3782

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu,
kont. oseba Golob Zdenka, Miklavž 40, Mi-
klavž pri Ormožu, tel. 062/716-101.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Miklavž-Kajžar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov: Krajevna skupnost Miklavž pri
Ormožu, prevzemnica Golob Zdenka, Mi-
klavž pri Ormožu 40, 2275 Miklavž pri Or-
možu, tel. 062/716-101.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997,
ob 9. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Miklavž pri Ormožu, odpiranje vodi Pavla
Ivanuša, Miklavž pri Ormožu 40, Miklavž
pri Ormožu, tel. 060/716-101.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Miklavž
pri Ormožu, kont. oseba Golob Zdenka, Mi-
klavž pri Ormožu 40, Miklavž pri Ormožu,
tel. 062/716-101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 3. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Kirič.
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Ob-3783

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422, soba št. 11.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
pripravljalna dela in ureditev zemljišča
za nadaljevanje gradnje Osnovne šole Že-
tale.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 10. 1997 in zaključek 20. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov Občina Majšperk, prevzemnik Ob-
činski urad Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Majšperk,
odpiranje vodi predsednik komisije, Majš-
perk 32a, Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 20.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Majšperk, kont. oseba Jo-
žef Krivec, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422, soba št. 17.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 5.000 SIT, način plačila
virman – predložitev o plačilu na račun šte-
vilka: 52400-630-20764 sklicevanje na št.
544.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marjan

Gorčenko.

Ob-3784

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422, soba št. 11.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za:
a) modernizacija lokalne ceste L 6255

Sestrže–Mostečno, L = 1.295 m,
b) modernizacija krajevne ceste Gra-

be–Tkavc L = 700 m,
c) modernizacija krajevne ceste Med-

vedce–Majšperk L = 1.410 m,
d) modernizacija krajevne ceste Zgor-

nje Ravno–Globočec L = 900 m,
e) modernizacija krajevne ceste Ptuj-

ska Gora–Doklece L = 1.100 m.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod a) 19,500.000 SIT,
pod b) 7,500.000 SIT,
pod c) 21,000.000 SIT,
pod d) 9,500.000 SIT,
pod e) 12,000.000 SIT.
4. Rok začetka  in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1997 in zaključek 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Majšperk, prevzemnik Ob-
činski urad Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 12.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997
ob 12.15, na naslovu: Občina Majšperk, od-
piranje vodi predsednik komisije, Majšperk
32a, Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, soba št. 20.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1997.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4268 Št. 56 – 12. IX. 1997

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Majšperk, kont. oseba Jo-
žef Krivec, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422, soba št. 17.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 12.000 SIT, način plačila:
virman – predložitev potrdila o plačilu na
račun številka: 52400-630-20764, skliceva-
nje na št. 143.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marjan

Gorčenko.
Občina Majšperk

Ob-3785

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje, tel.
063/856-151.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja toplovodne-
ga in vodovodnega omrežja v ZN Trebu-
ša v Velenju.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: 30,000.000
SIT, začetek 12. 9. 1997 in zaključek 1. 10.
1997.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji:

– cenovno ugodnejša ponudba, pri čem-
er najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,

– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– reference za tovrstna dela,
– rok dokončanja.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 1. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov: Zavod za urbanizem Velenje,
prevzemnik tajništvo, Trg mladosti 2, 3320
Velenje, tel. 063/865-321, faks
063/854-552.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Zavod za urbanizem
Velenje, odpiranje vodi Miroslav Bukvič,
dipl. inž. gr., Trg mladosti 2, Velenje, tel.
063/865-321, faks 063/854-552, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za urbanizem Vele-
nje, kont. oseba tajništvo, Trg mladosti 2,
Velenje, tel. 063/865-321, faks
063/854-552, soba št. 14.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 9. 1997, za 4.000 SIT; način plačila:
na žiro račun Zavoda za urbanizem Velenje
številka 52800-601-21527.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Zavod za urbanizem
Velenje, kont. oseba Vlasta Štajner (od 7.
do 8. ure), Trg mladosti 2, Velenje, tel.
063/856-321, faks 063/554-552, soba št. 14.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Sklad

stavbnih zemljišč Mestne občine Velenje,
predsednica upravnega odbora: Milica Tičič.

Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Velenje

Ob-3788

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Branko Lukšič, Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/21-406, 0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: storitve: iz-
delava investicijskega programa za nado-
mestni objekt TET 3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 10. 1997 do 10. ure,
na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, prev-
zemnik Stanka Živoder, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, tel. 0601/21-406,
0601/26-633, faks: 0601/26-090, soba št.
1/4. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1997
ob 10.30 na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, odpiranje vodi Branko Lukšič, Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/21-406,
0601/26-633, faks: 0601/26-090.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
kont. oseba Stanka Živoder, Ob železnici
27, Trbovlje, tel. 0601/21-406, 0601/26-633,
faks: 0601/26-090, soba št. 1/4. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997, za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom na
račun številka: 52700-601-11513 pri LB
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Termoelektrarna Trbovlje, kont.
oseba Branko Lukšič, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/21-406, 0601/26-633, faks
0601/26-090.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

razvojno invest. sektorja Branko Lukšič,
dipl. ek. inž.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 08-42-5/97 Ob-3790

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijski inštitut Slovenije, kon. oseba
Majda Lebar, Hacquetova 17, Ljubljana, tel.
137-53-75 (centrala), faks: 137-54-13.

2. Predmet javnega naročila: obnova zu-
nanjosti in strehe glavne stavbe na Hacque-
tovi 17 ter izvedba nove strehe nad vetrolo-
vom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,100.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 20. 10. 1997 in dokončanje 25. 11.
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji,

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je
najugodnejša),

– fiksnost cen ponudbe,
– roki izvedbe,
– plačilni pogoji.
6. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 2. 10. 1997 do 12. ure na
naslov Kmetijski inštitut Slovenije, Hacque-
tova 17, 1000 Ljubljana, tel. 137-53-75
(centrala), faks: 061/137-54-13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
obnovo zunanjosti glavne stavbe” s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in s točnim naslovom ponudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Kmetijski inštitut Slo-
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venije, odpiranje vodi Peter Frelih, dipl. inž.
gr., Hacquetova 17 – vhod iz Črtomirove
ulice, Ljubljana, tel. 137-53-75 (centrala),
faks: 061/137-54-13, sejna soba št. 19.

8. Rok, ko bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, kjer se dvigne raz-
pisna dokumentacija: SPINO II, d.o.o., kon-
taktna oseba Peter Frelih, dipl. inž. gr., Do-
lenjska cesta 188, Ljubljana, tel. 12-74-247,
faks: 061/12-71-010.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 15. ure na sedežu
SPINO II, d.o.o., do 29. 9. 1997 na podlagi
predložitve dokazila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
“Za razpisno dokumentacijo – ponudba za
obnovo zunanjosti glavne stavbe” na žiro
račun naročnika št. 50105-603-48113.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Kmetij-

ski inštitut Slovenije, direktor Slavko Gliha,
dipl. inž. agr. in ek.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 18/97 Ob-3791

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, kont. oseba Peter Marc, Verdijeva
ul. 6, Koper, tel. 066/446-272, faks:
066/271-021, soba št. 005.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija stre-
he na stari šoli v Černotičah.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 5,000.000
SIT, 12. 9. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: takoj po podpisu pogodbe,
zaključek pa 30 dni po pričetku del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 9. 1997 do 13.30 na
naslov: Mestna občina Koper, prevzemnik
urad za okolje in prostor – tajništvo, Verdije-
va ulica 6, 6000 Koper, tel. 066/446-272,
faks 066/271-021, soba št. 005.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 13.30 na naslovu: Mestna občina Koper,

urad za okolje in prostor, odpiranje vodi
Peter Marc, Verdijeva ulica 6, Koper, tel.
066/446-272 faks: 066/271-021, soba št.
005.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 7 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: na sedežu urada za okolje
in prostor, v tajništvu, kont. osebi Peter
Marc in inž. Janez Nučič “Tringrad, d.o.o.,”
Verdijeva ulica 6, Koper, tel. 066/446-272,
faks: 066/271-021, soba št.: 005.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 9. 1997 za 15.000 SIT do 12. ure;
način plačila: virman na račun številka:
51400-845-20561 (ž. r. Mestne občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati: 30 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter

Marc.
Mestna občina Koper

Št. 18/97 Ob-3792

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, urad za okolje in
prostor, kont. oseba Peter Marc, Verdijeva
6, Koper, tel. 066/446-272, faks
066/271-021, soba št. 005.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija stre-
he na stavbi v Hrvatinih št. 74 (sedež KS
Hrvatini).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 4,000.000
SIT, 12. 9. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: takoj po podpisu pogodbe,
zaključek pa 30 dni po pričetku del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane obdo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 9. 1997 do 14.30 na
naslov Mestna občina Koper, prevzemnik
urad za okolje in prostor – tajništvo, Verdije-
va ulica 6, 6000 Koper, tel. 066/446-272,
faks 066/271-021, soba št. 005.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 14.30 na naslovu: Mestna občina Ko-
per, urad za okolje in prostor, odpiranje
vodi Peter Marc, Verdijeva ul. 6, Koper,
tel. 066/446-272, faks 066/446-021, soba
št. 005.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 7 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: na sedežu urada za okolje
in prostor, v tajništvu, kont. osebi Peter
Marc in inž. Janez Nučič »Tringrad, d.o.o.«,
Verdijeva ulica 6, Koper, tel. 066/446-272,
faks 066/271-021, soba št. 005.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 9. 1997 za 15.000 SIT do 12. ure.

Način plačila: virman na račun številka:
51400-845-20561 (ž.r. Mestne občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati 30 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter

Marc.

Št. 18/97 Ob-3793

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, urad za okolje in
prostor, kont. oseba Peter Marc, Verdijeva
6, Koper, tel. 066/446-272, faks
066/271-021, soba št. 005.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kra-
jevne ceste Pomjan–Fijeroga

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT; 12. 9. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: takoj po podpisu pogodbe,
zaključek pa 30 dni po pričetku del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 10. 1997 do 14.30,
na naslov Mestna občina Koper, prevzemnik
urad za okolje in prostor – tajništvo, Verdije-
va ulica 6, 6000 Koper, tel. 066/446-272,
faks 066/271-021, soba št. 005.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 1997
ob 14.30, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, urad za okolje in prostor, odpiranje
vodi Peter Marc, Verdijeva ul. 6, Koper,
tel. 066/446-272, faks 066/446-021, soba
št. 005.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 7 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu urada za okolje in
prostor, v tajništvu, kont. osebi Peter Marc
in inž. Poklar Ivan, Verdijeva ulica 6, Ko-
per, tel. 066/446-272, faks 066/271-021, so-
ba št. 005.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997 za 15.000 SIT do 12. ure.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-845-20561 (ž.r. Mestne občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 45 dni od dne-

va odpiranja ponudb.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter

Marc.

Št. 18/97 Ob-3794

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, urad za okolje in
prostor, kont. oseba Peter Marc, Verdijeva
6, Koper, tel. 066/446-272, faks
066/271-021, soba št. 005.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste L 3710 Plavje – Urbanci

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 17,000.000
SIT; 12. 9. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: takoj po podpisu pogodbe,
zaključek pa 30 dni po pričetku del.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 10. 1997 do 13.30 na
naslov Mestna občina Koper, prevzemnik
urad za okolje in prostor – tajništvo, Verdije-
va ulica 6, 6000 Koper, tel. 066/446-272,
faks 066/271-021, soba št. 005.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 1997
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, urad za okolje in prostor, odpiranje
vodi Peter Marc, Verdijeva ul. 6, Koper,
tel. 066/446-272, faks 066/446-021, soba
št. 005.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: na sedežu urada za okolje
in prostor, v tajništvu, kont. osebi Peter marc
in inž. Poklar Ivan, Verdijeva ulica 6, Ko-
per, tel. 066/446-272, faks 066/271-021, so-
ba št. 005.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997 za 15.000 SIT od 12. ure.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-845-20561 (ž.r. Mestne občine Ko-
per).

Ponudba mora veljati do: 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Peter

Marc.
Mestna občina Koper

Ob-3797

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prizidek telovadnice
k Osnovni šoli II. v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
7 mesecev od uvedbe v posel, začetek me-
seca novembra 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov: ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o., prevzemnik Štefka Ko-
lmanko, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, tel. 069/31-380, faks 31-312.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1997,
ob 13. uri, na naslovu: ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., odpiranje
vodi Stanislav Marič, dipl. inž. gr., Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, tel. 069/31-380,
faks 31-312, v sejni sobi.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska So-
bota, tel. 069/31-380, faks 31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: kont. oseba Stanislav
Marič, dipl. inž. gr.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.

Ob-3798

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  nadzidava  nižjega
trakta Osnovne šole III. v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
7 mesecev od uvedbe v posel, začetek: me-
seca novembra 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o., prevzemnik Štefka Kol-
manko, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, tel. 069/31-380, faks 31-312.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1997,
ob 13. uri, na naslovu: ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., odpiranje
vodi Stanislav Marič, dipl. inž. gr., Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, tel. 069/31-380,
faks 31-312, v sejni sobi.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., kont. oseba Štefka
Kolmanko, Staneta Rozmana 5, Murska So-
bota, tel. 069/31-380, faks 31-312.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51900-601-51516.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: kont. oseba Stanislav
Marič, dipl. inž. gr.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Savič, župan.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-3802

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova obstoječe
tekstilne učilnice v frizersko učilnico v
Srednji tekstilni šoli Sevnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in zaključek november
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov LIZ–inženiring, p.o., Majda
Krampelj, Vrunikova 2, 1000 Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997
ob 12.15 na naslovu: LIZ–inženiring, p.o.,
Vurnikova 2, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245, soba št. 511.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: LIZ–inženiring, p.o., kont. oseba
Majda Krampelj, Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50105-601-11966.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mini-

strstvo za šolstvo in šport.

Ob-3803

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme frizerske učilnice v Srednji tek-
stilni šoli Sevnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek december 1997 in zaključek december
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do  24. 9. 1997 do 12.
ure, na naslov LIZ–inženiring, p.o., prev-
zemnik Majda Krampelj, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, so-
ba št. 511.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997
ob 12. uri, na naslovu: LIZ–inženiring, p.o.,
Vurnikova 2, Ljubljana, tel. 133-62-52, faks
319-245, soba št. 511.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ–inženiring, p.o., kont.
oseba Majda Krampelj, Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, soba št.
511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50105-601-11966.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mini-

strstvo za šolstvo in šport.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 93/97 Ob-3808

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Lukovica, kont. oseba Vinko Pir-
nat, Lukovica 46, Lukovica, tel.
061/735-119, faks 735-119.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnovitvena dela in

sanacija na lokalnih cestah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

33,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 15 dni, začetek 17. 10. 1997
in/ali zaključek 2. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Lukovica, prevzemnik To-
maž Cerar, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
tel. 061/735-119, faks 735-119..

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Lukovica,
odpiranje vodi Vinko Pirnat, Lukovica 46,
Lukovica, tel. 061/735-119, faks 735-119.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lukovica, kont. ose-
ba Oddelek za komunalo, Tomaž Cerar, Lu-
kovica 46, Lukovica, tel. 061/735-119, faks
735-119.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
50120-630-810246.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

V primeru manjših pridobljenih sredstev
si investitor pridružuje pravico o zmanjšani
količini del.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Ponudba mora veljati do: 16. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 8. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Vinko

Pirnat.
Občina Lukovica
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Št. 2.0.-3560/97 Ob-3809

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Korbar Peter, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144 (45-80), faks 133-51-50, so-
ba št. 369.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: dobava in polaganje

progovnega in energetskega kabla v dol-
žini 5500 m na relaciji med Beltinci in
Mursko Soboto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 25 koledarskih dni, začetek
6. 10. 1997 in/ali zaključek 30. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 9.30 na
naslov Slovenske železnice, d.d., prevzem-
nik infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tel. 322-857, faks 13-36-037, so-
ba št. 205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi Hribar Marjan, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Pavlič Marinka, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144 (28-29), faks
133-51-50, soba št. 365.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Korbar Peter, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144 (45-80), faks 133-51-50, so-
ba št. 369.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.

Št. 2.0.-3560/97 Ob-3810

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Korbar Peter,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144
(45-80), faks 133-51-50, soba št. 369.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: dobava in polaganje

progovnega in energetskega kabla v dol-
žini 8500 m med Ptujem in Moškanjci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 25 koledarskih dni, začetek
6. 10. 1997 in/ali zaključek 30. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 9.30 na
naslov Slovenske železnice, d.d., prevzem-
nik infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tel. 322-857, faks 13-36-037, so-
ba št. 205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., odpiranje vodi Hribar Marjan, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Pavlič Marinka, Kolodvorska
11, Ljubljana, tel. 13-13-144 (28-29), faks
133-51-50, soba št. 365.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Korbar Peter, Kolodvorska 11, Ljubljana,
tel. 13-13-144 (45-80), faks 133-51-50, so-
ba št. 369.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-3811

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Božidar Peteh in Andrej
Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470, soba št.
II/68.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja in civilne odgovornosti Uprave za

izvrševanje kazenskih sankcij v celoti ali
posameznih notranjih organizacijskih
enot (zavodov za prestajanje kazni zapo-
ra) na lokacijah: Dob pri Mirni, Ig pri
Ljubljani, Celje, Koper, Maribor in Ra-
deče pri Zidanem mostu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT (vrednosti za posamezne
NOE so podane v razpisni dokumentaciji).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 2002.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 10. 1997 do 14. ure,
na naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, prevzemnik Andrej Kožuh, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, tel. 061/17-85-297,
faks 061/17-85-470, soba št. II/68.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.
10.1997 ob 9. uri, na naslovu naročnika:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
odpiranje vodi Leganis Lilijana, Župančiče-
va 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-270, faks
061/17-85-470, soba št. II/69.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. osebi Božidar Peteh
in Andrej Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks 061/17-85-470, so-
ba št. II/69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 10. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 2. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Dušan

Valentinčič, direktor.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 913-013/97-001 Ob-3812

Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije
objavlja na podlagi 24. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96) in zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro dobavitelja merilne opreme za

mobilni nadzor radijskega spektra
v GHz-frekvenčnem področju

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za telekomunikacije, Ljubljana, Kotniko-
va 19a.
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2. Predmet razpisa je dobava (fco Upra-
va Republike Slovenije za telekomunikaci-
je) merilne opreme: spektralni analizator s
sledilnim generatorjem in pripadajočimi an-
tenami za radijske meritve in nadzor radij-
skega spektra v frekvenčnem področju do
najmanj 23,6 GHz. Zagotovljeno mora biti
ročno in daljinsko upravljanje merilne opre-
me, kot tudi računalniška obdelava in da-
ljinski prenos merilnih rezultatov.

3. Predmet razpisa iz 2. točke je možno
ponuditi v celoti ali v delih s ceno celote in
ceno posameznih delov ponudbe. Naroč-
nik si pridržuje pravico nabave celote ali
delov.

4. Orientacijska vrednost predmeta iz 2.
točke razpisa je 5,500.000 SIT.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: tehnične lastnosti predmeta raz-
pisa, ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
dobave, reference, dodatne ugodnosti po-
nudnika.

6. Rok dobave: v 1 mesecu po podpisu
pogodbe.

7. Ponudba mora vsebovati zlasti:
– podjetje oziroma ime in naslov ponud-

nika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika za dobavo tovrst-

ne merilne opreme,
– natančno izdelano ponudbo v okviru

predmeta javnega razpisa,
– ceno celote in cenik posameznih delov

ponudbe ter način in rok plačila,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke in bančne garancije

za zavarovanje izpolnitve obveznosti,
– datum, do katerega velja ponudba.
8. Razpisno dokumentacijo in vsa dodat-

na pojasnila dobijo ponudniki pri Andreju
Leskovarju, telefonska št. 1331-098.

9. Kompletna ponudba z navedbo “Ne
odpiraj - ponudba za merilno opremo” mora
prispeti v zapečatenem ovoju na naslov
Uprava Republike Slovenije za telekomuni-
kacije, Ljubljana, Kotnikova 19 a do vključ-
no 13. 10. 1997 do 10. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1997 ob 12. uri v prostorih Uprave Republi-
ke Slovenije za telekomunikacije, Ljublja-
na, Kotnikova 19 a.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

Št. 8-8731/1-97 Ob-3822

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev pri
izgradnji krajevnega in razvodnega

omrežja Dobova
in

izgradnji telekomunikacijskega
optičnega kabla za KC (RASM) Dobova,
odcep iz K 234, optičnega kabla Brežice

- Bizeljsko
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7 a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za iz-
vedbo krajevnega in razvodnega omrežja Do-
bova ter medkrajevnega optičnega kabla.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v Službi za investicije Po-
slovne enote Novo mesto, Novo mesto, No-
vi trg 7a, soba 81 ali 76.

Razpisno dokumentacijo dobijo intere-
senti pri Jožetu Kocjanu, Romanu Gabrije-
lu, dipl. inž. el. in pri Borutu Lukancu v
sobah 81,76 in 78. Informacije po telefonu
068/371-501, 068/321-750 in 068/371-036.
Na željo bomo razpisno dokumentacijo po-
slali po pošti.

4. Naziv objekta:
– krajevno in razvodno telekomunikacij-

sko omrežje Dobova in
– polaganje telekomunikacijskega optič-

nega kabla za KC (RASM) Dobova, odcep
iz K 234, optičnega kabla Brežice - Bizelj-
sko.

5. Orientacijska vrednost del:
– 18,000.000 SIT (KKO + RNO),
– 17,000.000 SIT (optični kabel).
6. Predvideni roki:
– za začetek del 9. 10. 1997,
– za konec del 20. 11. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije. Vred-
notenje ponudb bo tehnično, ekonomsko ko-
mercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 2. 10. 1997 do 12. ure na
naslov Telekom Slovenije, Poslovna enota
Novo mesto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a,
soba 90 (tajništvo PE). Priporočene pošilj-
ke, ki bodo pravočasno oddane in bodo pris-
pele po navedenem terminu se štejejo kot
prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO, RNO in MOK Dobova .

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 10. 1997 ob
13.30 v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76. Ponudniki bo-
do obveščeni o izidu javnega razpisa v 8
dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Št. 8-8729/1-9 Ob-3823

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev pri
izgradnji krajevnega in razvodnega

omrežja Cikava
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7 a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo krajevnega in razvodnega omrežja
Cikava.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v Službi za investicije Po-
slovne enote Novo mesto, Novo mesto, No-
vi trg 7a, soba 81 ali 76.

Razpisno dokumentacijo dobijo intere-
senti pri Kovačič M., dipl. el. inž. in pri
Romanu Gabrijelu, dipl. inž. el. v sobah 81

in 76. Informacije po telefonu 068/371-511
in 068/321-750. Na željo bomo razpisno do-
kumentacijo poslali po pošti

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Cikava.

5. Orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
– za začetek del 9. 10. 1997,
– za konec del 10. 12. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe: so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije. Vred-
notenje ponudb bo tehnično, ekonomsko ko-
mercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 2. 10. 1997 do 12. ure na
naslov Telekom Slovenije, Poslovna enota
Novo mesto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a,
soba 90 (tajništvo PE). Priporočene pošilj-
ke, ki bodo pravočasno oddane in bodo pris-
pele po navedenem terminu se štejejo kot
prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO in RNO Cikava.

Prepozne ponudbe in ponudbe ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 10. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76. Ponudniki bo-
do obveščeni o izidu javnega razpisa v 8
dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Št. 8-8730/1-97 Ob-3824

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev pri

izgradnji krajevnega omrežja Adlešiči
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7 a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo krajevnega omrežja Adlešiči.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v Službi za investicije Po-
slovne enote Novo mesto, Novo mesto, No-
vi trg 7a, soba 81 ali 76.

Razpisno dokumentacijo dobijo intere-
senti pri Marjanu Možini el. inž. in pri Ro-
manu Gabrijelu, dipl. inž. el. v sobah 81 in
76. Informacije po telefonu 068/371-050 in
068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno telekomuni-
kacijsko omrežje Adlešiči.

5. Orientacijska vrednost del: 14,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
– za začetek del 9. 10. 1997,
– za konec del 4. 11. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije. Vred-
notenje ponudb bo tehnično, ekonomsko ko-
mercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 2. 10. 1997 do 12. ure na
naslov Telekom Slovenije, Poslovna enota No-
vo mesto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba
90 (tajništvo PE). Priporočene pošiljke, ki bo-
do pravočasno oddane in bodo prispele po
navedenem terminu se štejejo kot prepozne.
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Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO Adlešiči.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 10. 1997 ob
14. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76. Ponudniki bo-
do obveščeni o izidu javnega razpisa v 8
dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
Poslovna enota Novo mesto

Ob-3826

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  na-
ročnika: Carinska uprava RS, kont. oseba
Irena  Bera,  Šmartinska 130,  Ljubljana,
tel. 061/140-10-44, int. 21-92, faks:
061/140-21-55, e-mail Irena Bera@curs.si-
gov.mail.si, soba št. 720.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 750 izvodov Kombinirane nomenkla-

ture carinske tarife za leto 1998,
– 200 izvodov Carinske tarife za agro-

živilstvo za leto 1998.
Dobava strokovne literature se bo vr-

šila v carinarnice po Sloveniji: Celje, Dra-
vograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Mari-
bor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 12.
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 10. 1997 do 9. ure
na naslov: Carinska uprava RS, prevzem-
nika Erika Anderlič in Račič Karmen, Šmar-
tinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks: 061/140-21-55, sejna soba,
11. nad.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 5. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Carinska uprava RS, kont. osebi

Irena Bera in Barbara Gašperlin, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 21-92,
22-77, faks: 061/140-21-55, e-mail Irena Be-
ra@curs.sigov.mail.si. soba št. 720, 719.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Košir.
Carinska uprava RS

Ob-3827

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks: 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Zaplana, Gačnik-razbremenilnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do konca leta 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Vrhnika, Oddelek za ure-
janje prostora in komunalne zadeve, prev-
zemnik Viktor Razdrh, Tržaška c. 1, 1360
Vrhnika, tel. 755-121, faks: 755-158.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, od-
piranje vodi Andrej Treven, dipl. inž. grad.,
Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks:
755-158, sejna soba.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, Oddelek
za urejanje prostora in komunalne zadeve,
Viktor Razdrh, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks: 755-158, II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997 za 5.000 SIT, način plačila:
virman, na račun št. 50110-630-810204.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Treven, dipl. inž. grad.
Občina Vrhnika

Št. 67/97 Ob-3828

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c.
1, Novo mesto, kont. oseba Slavko Janežič
in JP Komunala, Muzejska ulica 5, Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks: 068/324-115,
soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila je “Izgradnja komunalne infra-
strukture I. faze mestnega pokopališča
Srebrnišče pri Novem mestu”, ki obsega
naslednja dela:

a) izgradnja vodovodnega priključka do
vodomernega jaška,

b) elektroenergetski priključek od obsto-
ječe TP do območja gradnje z možnostjo
postavitve gradbiščnega priključka,

c) izgradnjo dostopnih cest na ploščad in
parkirišče, kot tudi servisne ceste do poslo-
vilnega objekta, parkirišča in vstopne
ploščadi v tamponski izvedbi,

d) izvedbo pripravljalnih zemeljskih del
zunanje ureditve območja pokopališča (od-
stranitev štorov in izvedba masnih izravnav
na zemljišču) na podlagi projektne doku-
mentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 48,500.000
SIT in predviden čas objave razpisa je 12. 9.
1997.

4. Dobavni rok: 90 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Novo mesto,
prevzemnik Sekretariat za komunalne zade-
ve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-232, faks: 068/322-731, soba št.
32/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Feliks Strmole, Seid-
lova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks: 068/322-731, soba št. 67/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Antonija Milojevič, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks: 068/322-731, soba št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 10.000 SIT vsak delovnik
med 9. in 12. uro, ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu
mat. stroškov na ŽR Mestne občine Novo
mesto št. 52100-630-40115 s pripisom “Po-
kopališče Srebrniče – Razpisna dokumenta-
cija”.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna

občina Novo mesto, Franci Koncilija, žu-
pan.

Mestna občina Novo mesto

Ob-3829

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo sanacije hidroizolacije
poslovnega objekta

1. Predmet razpisa je izvedba sanacije
hidroizolacije poslovnega objekta ekspozi-
ture Lendava, Mlinska 2.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v no-
vembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in si hkrati ogledajo objekt za-
radi izvedbe del v ekspozituri Lendava,
Mlinska 2 od 16. do 19. 9. 1997 med 8. in
12. uro, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo. Dvig razpisne dokumentacije po
navedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, re-
ference, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 29. 9. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Murska Sobota, Slovenska 2. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih ovojnicah in z vidno oz-
nako »Ne odpiraj – javni razpis – sanacija
hidroizolacije«. Za pravočasno predloženo
se bo štela ponudba, ki bo investitorju pred-
ložena v zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3830

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in

načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo dveh dnevno nočnih

trezorjev
1. Predmet razpisa je redna dobava in

montaža dveh dnevno nočnih trezorjev v
podružnici Maribor, Svetozarevska 9.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek dobave in montaže
dnevno nočnih trezorjev je v novembru
1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Maribor, Sveto-
zarevska 9, od 16. do 18. 9. 1997 med 8. in
12. uro ter si hkrati tudi ogledajo objekt
zaradi izvedbe montaže, vse pod pogojem,
da predložijo pooblastilo in dokazilo o član-
stvu v Zbornici Republike Slovenije za za-
sebno varovanje (za izvajalca montaže).

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti  cena, kvaliteta, re-
ference, organizirana servisna mreža, ga-
rancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je do 29. 9. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Ma-
ribor, Maribor, Svetozarevska 9. Za pravoča-
sno predloženo se bo štela ponudba, ki bo
investitorju predložena v določenem roku.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako »Ne odpiraj – javni razpis
– DNT«.

7. Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3831

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo ISDN telefonske
centrale

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
ISDN telefonske centrale v poslovnem ob-
jektu podružnice Ljubljana, Dunajska 50.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo podružnici Ljubljana, Dunaj-
ska 50, 17. 9. 1997 med 12. in 14. uro, vse
pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem
terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-

rence, organiziran servis, garancijski rok in
rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 29. 9. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50. Ponudbe morajo bi-
ti v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako
»Ne odpiraj – javni razpis – telefonska cen-
trala«. Za pravočasno predloženo se bo šte-
la ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3832

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo zamenjave okenskih kril in
tlakov ter pisarniške opreme

1. Predmet razpisa je izvedba zamenjave
okenskih kril in tlakov ter pisarniške opre-
me v poslovnem objektu ekspoziture Litija,
Ponoviška 3.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in si hkrati ogledajo objekt za-
radi izvedbe del v ekspozituri Litija, Pono-
viška 3 od 17. do 18. 9. 1997 med 12. in 14.
uro, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 6. 10. 1997 do
15. ure na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50. Ponudbe morajo biti v zaprtih
ovojnicah in z vidno oznako »Ne odpiraj –
javni razpis – Litija«. Za pravočasno predlo-
ženo se bo štela ponudba, ki bo investitorju
predložena v zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1997
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3833

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo sanacije ravne nepohodne strehe
1. Predmet  razpisa  je  izvedba  sanacije

ravne  nepohodne  strehe  na  poslovnem
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objektu  ekspoziture  Cerknica,  Cesta  4.
maja 65.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in si hkrati ogledajo objekt za-
radi izvedbe del v ekspozituri Cerknica, Ce-
sta 4. maja 65 od 17. do 18. 9. 1997 med 12.
in 14. uro, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo. Dvig razpisne dokumetnacije po
navedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 6. 10. 1997 do
15. ure na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50. Ponudbe morajo biti v zaprtih
ovojnicah in z vidno oznako »Ne odpiraj –
javni razpis – Cerknica«. Za pravočasno pred-
loženo se bo štela ponudba, ki bo investitorju
predložena v zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1997
ob 15. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 501-2/97 Ob-3834

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Lenart, kontaktna oseba Edo
Zorko, dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih goricah, tel. 062/724-256, faks
062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela.

Naziv vsebine: gradnja prizidka k
Zdravstvenemu domu Lenart.

Kraj izpolnitve: Lenart.
3. Orientacijska vrednost naročila je:

50,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala v
dveh fazah: leta 1997 v vrednosti
10,000.000 SIT in v letu 1998 v orientacij-
ski vrednosti 40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: I. faza
začetek 25. 10. 1997 in dokončanje 30. 11.
1997, II. faza dokončanja 30. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: cena in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 10. 1997 do 12.
ure na naslov: Občina Lenart, prevzemnik
Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v Slovenskih goricah, soba št. 32/II, tel.
062/724-205, int. 24, faks 062/723-015.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ponudba – Ne odpiraj –
prizidek k Zdravstvenemu domu Lenart« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 10.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Lenart,
odpiranje vodi Jože Dukarič, Trg osvobodi-
tve 7, Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, int. 24, faks 062/723-015, so-
ba št. 24/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 22. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lenart, kontaktna
oseba Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah, tel. 062/724-205,
int. 24, faks 062/723-015, soba št. 32/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997.

Ponudniki si lahko kopije projektov na-
ročijo pri Projekt MR inženiring, Svetoza-
revska 10, 2000 Maribor in bodo na voljo
med 20. 9. in 5. 10. 1997 proti plačilu kopi-
ranja.

9. Ostali podatki in pogoji
Občina Lenart si pridržuje pravico, da

odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izbi-
re ponudnika, kolikor ne bo zagotovljeno
predvideno sofinanciranje investicije.

Dodatne informacije se dobijo na Občini
Lenart, kontaktni osebi Edo Zorko in Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slo-
venskih Goricah, tel. 062/724-205, int. 15
in 24.

10. Postopek  za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 5. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predviden datum objave sklepa o dodeli-

tvi naročila do 5. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Slavko

Kramberger, dr. vet. med., župan Občine
Lenart.

Občina Lenart

Št. 216/97 Ob-3836

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo instrumenta za ionsko
kromatografijo

1. Naročnik ERICo Velenje, Inštitut za
ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje.

2. Predmet razpisa: ionski kromatograf.
Konfiguracija instrumenta naj bi zaje-

mala naslednje glavne komponente:
– gradientna črpalka,
– konduktometrični detektor,
– sistem za eluente,
– anionska predkolona,
– anionska kolona,
– anionski supresor,
– kationska predkolona,
– kationska kolona,
– kationski supresor,
– avtosampler,
– računalnik z ustreznim programom za

upravljanje instrumenta,
– tiskalnik,
– potrošni material (zanke za injiciranje,

viale).
3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
– cena,

– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– ustrezen servis.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: ERICo
Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Ko-
roška 58, 3320 Velenje.

5. Dodatne informacije so na razpolago
pri Mojci Bole, dipl. inž. kem. tehn. ali mag.
Juliji Beričnik Vrbovšek, dipl. inž. kemije,
tel. 063/854-760.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah, na ovojnici naj bo označeno
»Ne odpiraj – javni razpis«.

Javno odpiranje ponudb bo 20 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS v ERICo
Velenje. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.

ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave

Št. 110-1/97 Ob-3847A

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija-Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija propusta in

podpornega zidu na cesti M 10-4 odsek
343 v km 3+312 do km 3+285 na cesti

Ilirska Bistrica - Jelšane
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 15. do
19. 9. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Dušan Pirc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 45 dni po
sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 9. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija pro-
pusta in podpornega zidu Ilirska Bistri-
ca-Jelšane.” – D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3847B

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija-Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja
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ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava dopolnitve

idejnega projekta za cesto R 315/1089
Obvoznica Bled

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 15. do
19. 9. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Boris Fakin, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
7,500.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 45 dni po
sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 9. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Izdelava do-
polnitve idejnega projekta za cesto R
315/1089 obvoznica Bled.” – B.F.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 108/97 Ob-3855

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis (1)
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je izdelava
strokovne podlage za dokument Resolu-
cija prometne politike Republike Slove-
nije. Vsebina študije je opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 1. 10. 1997
oziroma takoj po podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja del je 25. 11.
1997.

5. Bistvene sestavine ponudb:
– ime in naslov ponudnika,
– BON 1, BON 2,
– registracija in odločba o opravljanju

dejavnosti,
– reference podjetja in morebitnih podi-

zvajalcev,
– ponudbena vrednost,
– predlog pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,

– cena,
– način plačila, plačilni roki in fiksnost

cen,
– rok izvedbe.
7. Rok za dostavo zapečatenih in pravil-

no označenih ponudb je 22. september 1997
do 10. ure na naslov: Ministrstvo za promet
in zveze, Sektor za prometno politiko in
mednarodne odnose, Langusova 4, Ljublja-
na, z oznako: »Ponudba na javni razpis 1 –
Ne odpiraj«.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. sep-
tembra 1997 ob 14. uri v prostorih Mini-
strstva za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana, v sobi št. 601. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo imeti s seboj ustrez-
no pisno pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudniki bodo o poteku odpiranja po-
nudb in o izbiri izvajalca obveščeni najka-
sneje v desetih dneh po odpiranju ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite na
Ministrstvu za promet in zveze, Sektor za
prometno politiko in mednarodne odnose, v
tajništvu sektorja oziroma pri Milošu Pre-
glu (tel. 061/178-82-68).

Št. 108/97 Ob-3856

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis (2)
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je študija o
možnih koridorjih za tovorni promet z
analizo možne kontrole na vstopih na ko-
ridorje (mejni prehodi). Vsebina študije je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 1. 10. 1997
oziroma takoj po podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja del je 25. 11.
1997.

5. Bistvene sestavine ponudb:
– ime in naslov ponudnika,
– BON 1, BON 2,
– registracija in odločba o opravljanju

dejavnosti,
– reference podjetja in morebitnih podi-

zvajalcev,
– ponudbena vrednost,
– predlog pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– cena,
– način plačila, plačilni roki in fiksnost

cen,
– rok izvedbe.
7. Rok za dostavo zapečatenih in pravil-

no označenih ponudb je 22. september 1997
do 10. ure na naslov: Ministrstvo za promet
in zveze, Sektor za prometno politiko in
mednarodne odnose, Langusova 4, Ljublja-
na, z oznako: »Ponudba na javni razpis 2 –
Ne odpiraj«.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. sep-
tembra 1997 ob 14. uri v prostorih Mini-
strstva za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana, v sobi št. 601. Prisotni predstav-

niki ponudnikov morajo imeti s seboj ustrez-
no pisno pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudniki bodo o poteku odpiranja
ponudb in o izbiri izvajalca obveščeni naj-
kasneje v desetih dneh po odpiranju po-
nudb.

10. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite na
Ministrstvu za promet in zveze, Sektor za
prometno politiko in mednarodne odnose, v
tajništvu sektorja oziroma pri Milošu Pre-
glu (tel. 061/178-82-68).

Št. 108/97 Ob-3857

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis (3)
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je študija o
vzpostavitvi linij spremljanega kombini-
ranega prometa za potrebe tranzita pre-
ko Slovenije in analiza ekonomske upra-
vičenosti. Vsebina študije je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 1. 10. 1997
oziroma takoj po podpisu pogodbe.

Predvideni rok dokončanja del je 25. 11.
1997.

5. Bistvene sestavine ponudb:
– ime in naslov ponudnika,
– BON 1, BON 2,
– registracija in odločba o opravljanju

dejavnosti,
– reference podjetja in morebitnih podi-

zvajalcev,
– ponudbena vrednost,
– predlog pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– cena,
– način plačila, plačilni roki in fiksnost

cen,
– rok izvedbe.
7. Rok za dostavo zapečatenih in pravil-

no označenih ponudb je 22. september 1997
do 10. ure na naslov: Ministrstvo za promet
in zveze, Sektor za prometno politiko in
mednarodne odnose, Langusova 4, Ljublja-
na, z oznako: »Ponudba na javni razpis 3 –
Ne odpiraj«.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. sep-
tembra 1997 ob 14. uri v prostorih Mini-
strstva za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana, v sobi št. 601. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo imeti s seboj ustrez-
no pisno pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudniki bodo o poteku odpiranja
ponudb in o izbiri izvajalca obveščeni naj-
kasneje v desetih dneh po odpiranju po-
nudb.

10. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite na
Ministrstvu za promet in zveze, Sektor za
prometno politiko in mednarodne odnose, v
tajništvu sektorja oziroma pri Milošu Pre-
glu (tel. 061/178-82-68).

Ministrstvo za promet in zveze
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 110-1/97 Ob-3825

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
(dodelitev javnega naročila brez javnega
razpisa) zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije
4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.) ob-
javlja sklep o izbiri najugodnejšega ponud-
nika za: AC Hoče–Arja vas, CP Tepanje:
vodovodni priključek – plačilo prispevka
ponudniku:  Javno  komunalno  podjetje
Slovenske Konjice.

Vrednost znaša: 22,000.000 SIT.
DARS, d.d.

Ob-3772

Občina Trbovlje, na osnovi 42. člena za-
kona o javnih naročilih, objavlja, da je bil
po ocenjenih ponudbah javnega razpisa za
dnevne prevoze učencev osnovnih šol na
območju Občine Trbovlje v šolskem letu
1997/98 izbran kot najugodnejši ponudnik
Integral Kum, d.d., Keršičev hrib 1, Trbov-
lje.

Občina Trbovlje

Št. 777-12/97 Ob-3771

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) in predloga komisije za
odpiranje ponudb javnega razpisa za izbiro
najugodnejšega izvajalca za izvajanje stori-
tev čiščenja poslovnih prostorov v upravni
zgradbi na Jerebovi ulici 14, Litija, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/97,
izdajam naslednji sklep

“Izvajalec za izvajanje storitev čiščenja
poslovnih prostorov v upravni zgradbi na
Jerebovi ulici 14, Litija in gradu Bogenš-
perk je Zagorc Milena, s.p., Sava 41a, Sava,
s katerim se sklene pogodba za izvajanje
čiščenja.”

Občina Litija

Št. 543/97 Ob-3819

Mestna občina Novo mesto na osnovi
drugega odstavka 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja, da v
postopku javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca gradbenih del izgradnje komunalne in-
frastrukture I. faze mestnega pokopališča
Srebrniče pri Novem mestu (objava javnega
razpisa Uradni list RS, št. 44-45/97,
Ob-3216), ni bil izbran nobeden od udele-
ženih ponudnikov.

Mestna občina Novo mesto

Št. 40310/0017/97 Ob-3769

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, kont. oseba Teja Sirdin,
Staninvest, Maribor, Grajska ul. 7, Maribor,
tel. 062/225-011, faks 062/222-079, soba št.
202.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za OŠ Bojana Ilicha, Mladinska
13, Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,600.000
SIT, objava je bila 1. 8. 1997.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila,  navedena  v  razpisni  dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je odločitev o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika sprejel upošteva-
joč primerjavo ponujenih programov in cen
posameznih ponudnikov ter ostalih meril za
izbor, ki jih je navedel v javnem razpisu
oziroma razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1997 ob 9. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 12,151.493 SIT, najvišja cena:
13,771.653 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47/97 z dne 1. 8.
1997; Ob-3223.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: pred-
stojnik oddelka za družbene dejavnosti Go-
ran Rajić, dipl. psih.

Mestna občina Maribor

Št. 021-1/97 Ob-3770

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnem naročilu (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dravograd, kont. oseba Betka
Kolenbrand, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz osnovnošol-

skih otrok v Občini Dravograd v šolskem
letu 1997/98.

Ponudniki  morajo  dnevno  prepeljati  v
šole  in  nazaj  šoloobvezne  otroke  (števi-
lo  otrok  je  okvirno  in  se  lahko  spreme-
ni) iz Občine Dravograd, in sicer vse leto,
razen julija in avgusta, na naslednjih rela-
cijah:

– v OŠ Šentjanž otroke iz krajev: Selo-
vec–Judež (11 otrok), Kružnik (7 otrok),
Jedert (14 otrok), Medvedov graben (10
otrok), Cviterško sedlo (33 otrok) in Otiški
vrh–Begant (36 otrok);

– v OŠ Neznanih talcev Dravograd iz
krajev:

  – Libeliče (28), Trbonje (27), Črneče
(24), Kozji vrh–Vrata (18), Boštjan–Velka
(18), Danijel–Otiški vrh (11), Dobrava–Ba-
zovnik–Podklanc (19), Goriški vrh (5),

– v podružnično OŠ Črneče iz krajev:
  – Križ–Dobrava (8),
– v podružnično OŠ Libeliče iz krajev:
  – Libeliška gora, Tribej (9),
– v podružnično OŠ Trbonje iz krajev:
  – Gosnikova žaga (6).

3. Orientacijska vrednost naročila: ni bi-
la določena.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: septembra 1997 do julija
1998, začetek 1. 9. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, usposobljenost, druge ugod-
nosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 4. 8.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, Dravograd.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 270 SIT/km, najvišja cena: 492 SIT/km.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. VII. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Rado
Krpač, dipl. inž. gozd, župan.

Občina Dravograd

Št. 10-72/97 Ob-3813

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala, d.o.o. in Mestna občina Mur-
ska Sobota, kont. oseba Zver Boštjan, Ko-
pališka 2, Murska Sobota, tel. 069/31-600,
faks 31-401.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja transfor-
matorske postaje za čistilno napravo
Murska Sobota ter vključitev v srednje
napetostno omrežje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
15. 9. 1997 in zaključek 15. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1997,
ob 10. uri na naslovu: Komunala d.o.o.,
Murska Sobota in Mestna občina Murska
Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 12,939.963 SIT, najvišja cena 18,319.277
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. in 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997; Ur. l. RS, št. 47/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 12. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Komu-
nala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
Murska Sobota.

Komunala, d.o.o., Murska Sobota
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Ob-3814

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JZ Zdravstveni dom Ormož, Hanželič
Slavica, Dr. Hrovata 4, Ormož, tel.
062/701-176, faks 062/701-376.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: rekonstrukcija stre-

he na JZ Zdravstvenem domu Ormož, Dr.
Hrovata 4.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni, začetek 15. 9. 1997
in zaključek 15. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– ponudbena cena 60%,
– reference 10%,
– rok dokončanja del 20%,
– garancija in ostalo 10%.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.

1997 ob 12. uri na naslovu: JZ Zdravstveni
dom, Dr. Hrovata 4, Ormož.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 7,415.556,07 SIT, najvišja cena
8,726.590 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 8. 8. 1997, Ur. l. RS, št. 48-49/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 10. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: direkto-
rica Vesna Mele, dr. med. spec.

JZ Zdravstveni dom Ormož

Ob-3820

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks
061/140-21-55, soba št. 720, e-mail: Ire-
na.Bera@curs.sigov.mail.si

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 750 izvodov kombini-

rane nomenklature carinske tarife za leto
1998, 200 izvodov carinske tarife za agro-
živilstvo za leto 1998; dobava literature se
bo vršila v devet carinarnic v Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 34. členom zakona o
javnih naročilih javni razpis ni uspel.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1997 ob
10. uri na naslovu: Carinska uprava RS,
Šmartinska 130, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 1.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997, Ob-3294.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 12. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Franc
Košir, direktor.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-3801

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba Mate Budiša, dipl. gr. inž.,
Marjeta Lešnik, dr. med. in Blaga Kazijev-
ska Jerič, dipl. inž. farm., Oblakova 5, Ce-
lje, tel. 063/482-711, int. 24 02.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije PGD in PZI ter izdelava
investicijskega programa za lekarno in
oddelek za ledvične bolezni in dializo.

3. Orientacijska vrednost del: 6,392.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja projektov:
od 25. 8. 1997 do 30. 9. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji. Opis odločujočih meril za izbiro iz-
brane ponudbe; pravočasnost in popolnost
ponudbe, strokovnost, število stalno zapo-
slenih kadrov s strukturami referenc in na-
vedbo strokovnjakov za posamezna dela iz
ostalih področij, reference na projektiranje
podobnih projektov, ki jih je ponudnik opra-
vil, cena, rok izvedbe in strokovna usposob-
ljenost izvajalca.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 11.
8. 1997 ob 8.30 v pisarni službe za investi-
cije, število prispelih ponudb 5, najnižja ce-
na 5,229.000 SIT, najvišja cena
7,807.252,85 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997 (Ur. l. RS, št. 47/97).

Ime in podpis naročnika objave: direktor
zavoda Samo Fakin, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje na osnovi dolo-
čila 42. člena zakona o javnih naročilih ob-
javlja, da je bil po ocenjenih ponudbah jav-
nega razpisa za novelacijo tehnične doku-
mentacije z upoštevanjem sodobnih trendov
v medicini izbran kot najugodnejši ponud-
nik Biro Arkus, d.o.o., Ljubljana, Podjetje
za arhitekturo, svetovanje in inženiring, Pod
topoli 53.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-3807

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-

ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba št. 21.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: projekt aktivne zašči-

te vodovarstvenih pasov obstoječih in
predvidenih vodnih virov za potrebe dol-
goročne oskrbe s pitno vodo v Mestni ob-
čini Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1997 in zaključek do 30. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: a) celovitost ponudbe, b) naju-
godnejša ponudbena cena, c) rok izvedbe,
d) najugodnejši finančni pogoji, f) potrjene
reference od investitorjev, g) kadrovska
struktura podjetja in ekipe za izvedbo del,
h) druge morebitne prednosti ponudnika.

Na osnovni vrednotenja ponudb je za
najugodnejšega ponudnika izbran GEOKO,
d.o.o., Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Komunalno
podjetje Velenje, Koroška 37b, 3320 Vele-
nje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 1,976.000 SIT brez PD, najvišja cena
5,356.600 SIT, brez PD.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997, Ob-3250.

Ime in podpis naročnika objave: Komu-
nalno podjetje Velenje, direktor: Marijan
Jedovnicki, dipl. inž. kem.

Komunalno podjetje Velenje

Ob-3848

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Inštitut Republike Slovenije za rehabili-
tacijo, kont. oseba Ahlin Marko, Linhartova
51, Ljubljana, tel. 17-58-100, faks
13-72-070.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela, ki so potrebna za
sanacijo bazena v starem bolnišničnem
objektu Inštituta za rehabilitacijo, Ljub-
ljana, Linhartova 51.

3. Orientacijska vrednost naročila:
71,600.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1997 in/ali zaključek 10. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 8.
1997 ob 12. uri na naslovu: Inštitut Repub-
like Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova
51, Ljubljana.
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Število prispelih ponudb: 8.
A) Gradbeno obrtniška dela: najnižja ce-

na 23,448.728 SIT, najvišja cena 28,137.788
SIT.

B) Elektroinstalacijska dela: najnižja ce-
na 3,432.616 SIT, najvišja cena 5,407.855
SIT.

C) Strojna dela: najnižja cena 17,744.328
SIT, najvišja cena 26,293.948 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 11. 7. 1997, št. 41/97, št. objave 6025/3.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 12. 9. 1997.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ob-3850

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-

čeva 6, kontaktna oseba Roman Lavtar,
e-mail: metka.vrenjak@mss.edus.si, Ljub-
ljana, tel. 17-82-211, faks 17-85-667.

2. Predmet javnega naročila: nakup šol-
skih učbenikov za srednje šole za aneks, in
sicer:

Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

J. in L. Soars Headway Pre-Intermediate 829,40 –39 –32.346,60
J. in L. Soars Headway Upper-Intermediate 1.903,00 39 74.217,00
P. in K. Viney Grapevine 2 996,00 111 110.556,00
P. in K. Viney Grapevine 3 996,00 25 24.900,00

Skupaj 177.326,40

3. Vrednost dodeljenega naročila:
177.326,40 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: avgust, začetek 25. 8. 1997
in/ali zaključek 31. 8. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Za navedene učbenike je edini založnik uč-
benikov v Republiki Sloveniji Cankarjeva

založba, d.d., sektor Center Oxford. Ker na
tržišču obstaja le en usposobljen ponudnik,
ki je zaščitil svoje pravice izdajanja nave-
denih učbenikov, mu Ministrstvo za šolstvo
in šport oddaja javno naročilo z neposredno
pogodbo.
6. Ime in podpis naročnika objave: Roman
Lavtar, generalni sekretar.

Ob-3851

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba

Roman Lavtar, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, tel. 17-85-211, faks 17-85-667; e-mail
metka.vrenjak@mss.edus.di.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za sred-
nje šole v Republiki Sloveniji – aneks.

Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

J. Ravnikar Električne instalacije 2.845,20 138 392.637,60
Tehnologija knjigoveške dodelave 1.356,40 1 1.356,40

A. Razpet Elektroenergetski sistemi 722,50 –138 –99.705,00
Skupaj 294.289,00

3. Vrednost dodeljenega naročila:
294.289 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dokončanje del je za učbe-
nike 31. avgust 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Za navedene učbenike je edini založnik

učbenikov v Republiki Sloveniji Tehniška

založba Slovenije. Ker na tržišču obstaja le
en usposobljen ponudnik, ki je zaščitil svo-
je pravice izdajanja navedenih učbenikov,
mu Ministrstvo za šolstvo in šport oddaja
javno naročilo z neposredno pogodbo.

6. Ime in podpis naročnika objave: Ro-
man Lavtar, generalni sekretar.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 153/97 Ob-3767

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe M club, Tovarna kon-
fekcije, d.d., sklicuje nadzorni svet

2. sejo skupščine
družbe M club, d.d., Velenje,

ki bo v petek, dne 10. 10. 1997 ob 15. uri
na sedežu družbe, v Velenju, Koroška 37/a
in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov in imenuje se no-
tar po predlogu uprave.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1996 z mnenjem pooblaščenega
revizorja ter mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1996 z mnenjem poob-

laščenega revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta delniške družbe M club, Tovarna
konfekcije, d.d., Velenje.

Skupščina potrdi prečiščeno besedilo sta-
tuta delniške družbe.

6. Obravnava in sprejem sprememb se-
stave nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razreši se član nadzornega sveta,
b) izvoli se nov član nadzornega sveta

po predlogu uprave.
7. Določitev sejnine za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina za čla-

ne nadzornega sveta v predlagani višini.
8. Določitev revizijske družbe za leto

1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba za leto 1997.
9. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 7. 10.
1997.

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpisa seznama pri-
sotnih delničarjev, zglasijo na mestu zase-
danja skupščine vsaj pol ured pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti obrazloženi v pisni obliki in vloženi na
sedežu družbe v roku 7 dni od objave tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
sklepala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

M club, d.d., Velenje
nadzorni svet

Ob-3786

Skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in na podlagi 35., 36. in 37. člena statu-
ta delniške družbe Sintal Fiva, fizično varo-
vanje, d.d., Ljubljana, sklicuje direktor Sin-
tala Five, d.d.

1. redno skupščino
Sintal Five, d.d.,

ki bo v sredo 15. 10. 1997 ob 15. uri v
prostorih KS Vodmat na Grabljevičevi 28,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine, predlagana prešteval-
ca glasov in predlagani notar.

2. Letno poročilo Sintal Five, d.d. (Po-
slovno poročilo in računovodsko poročilo z
računovodskimi izkazi) za leto 1996.

Predlog sklepa:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 12. IX. 1997 Stran 4281

2.1. Sprejme se letno poročilo Sintal Fi-
ve, d.d., Ljubljana z revidiranimi računo-
vodskimi izkazi za leto 1996 po predlogu.

2.2. Sprejme se delitev čistega dobička
za leto 1996 po predlogu.

3. Poslovni načrt Sintal Five, d.d., za le-
to 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-
črt družbe za leto 1997 po predlogu.

4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal Five, d.d., Ljubljana
za leto 1997 se imenuje družba KPMG Slo-
venija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Five, d.d., njihovi poobla-
ščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delni-
čarji sami ali po svojem pooblaščencu.
Pooblastilo v pisno obliki je potrebno pred-
ložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Five, d.d., Grablovi-
čeva 30, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 16. uri na istem kraju.

Sintal Five, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-3799

Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe Štajerski avto dom Maribor in v skla-
du z določili zakona o gospodarskih druž-
bah sklicujem

skupščino
delniške družbe Štajerski avto dom

Maribor,
ki bo v soboto, dne 18. 10. 1997, s pri-

četkom ob 12. uri, v jedilnici družbe Štajer-
ski avto dom, na Tržaški c. 38 v Mariboru, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog nadzornega sveta je, da se izvoli

predsednika in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika in

preštevalca glasov.
Nadzorni svet predlaga, da se imenuje

notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: imenuje se notarja v vlo-

gi zapisnikarja.
3. Poročilo o poslovanju direktorja in re-

vizijsko poročilo za leto 1996.
Direktor družbe poda poročilo o

poslovanju družbe in revizijsko poročilo za
leto 1996 v skladu s 56. členom zakona o
gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo direktorja in revizijsko poročilo za
leto 1996.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic v breme dobička in razporeditev
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve o zmanjšanju osnovnega kapitala z umi-
kom delnic v breme dobička in razporeditev
dobička.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zastopnik se lahko

udeleži skupščine, če svojo udeležbo pisno
prijavi oziroma predloži pisno pooblastilo
za zastopanje družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skup-
ščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delničarjev.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 6. do 17. 10. 1997, med 13. in
14. uro, na sedežu družbe: Maribor, Tržaška
c. 38 (Anica Brus, tel. 062/313-741).

Štajerski avto dom Maribor
uprava družbe

Št. 200 Ob-3800

Uprava delniške družbe sklicuje na pod-
lagi 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah ter 38. člena statuta

III. sejo skupščine
delniške družbe Peko Tržič,

ki bo v ponedeljek, dne 13. oktobra 1997
ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v
Tržiču, cesta Ste Marie aux Mines 5 z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika in pre-
števalca glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
  1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
  2. Izvoli se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
  3. Za sestavo notarskega zapisa se ime-

nuje predlagani notar.
2. Revizijsko poročilo o poslovanju Pe-

ka, d.d., v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme in potrdi se re-

vizijsko poročilo firme Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana o poslovanju Peka, d.d., Pe-
ka Trade, d.o.o., Peka Trgovina, d.o.o. in
družbe PGP, d.o.o., za leto 1996, izdelano
na temelju predpostavke o časovni neome-
jenosti poslovanja podjetij ter uspešnosti iz-
vajanja sanacijskega programa.

3. Potrditev sporazuma o restrukturira-
nju dolgov št. 99-800-092 z dne 19. 3. 1997
in dodatka št. 1 k sporazumu o restrukturi-
ranju dolgov.

Predlog sklepa: potrdi se sporazum o re-
strukturiranju dolgov št. 99-800-092 z dne
19. 3. 1997 in dodatek št. 1 k sporazumu.

4. Zmanjšanje in povečanje osnovnega
kapitala.

Predlog sklepov:
  1. Ugotovljena revalorizirana izguba za

leto 1993, 1994, 1995 in 1996 in prvo pol-
letje 1997, ki je izkazana v bilanci stanja in
v skupnem znesku znaša 4.419,780.000 SIT,
se pokrije v breme revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala, ki znaša
2.097,114.000 SIT, razlika v višini
2.322,666.000 SIT pa v breme osnovnega
kapitala.

  2. Osnovni kapital družbe Peko, d.d.,
se iz dosedanjega zneska 2.580,740.000 SIT
zmanjša za 2.322,666.000 SIT in po zmanj-
šanju, zaradi pokrivanja izgub znaša
258,074.000 SIT.

  3. V skladu s 354. členom zakona o
gospodarskih družbah se, izhajajoč iz bilan-
ce stanja, del sredstev v višini 154,844.000

SIT prenese v rezerve in se za toliko zmanj-
ša osnovni kapital družbe.

Zaradi pokrivanja revalorizirane izgube
in prenosa sredstev v rezerve v skupnem
znesku 4.574,627.000 SIT se najprej na 0
zmanjša revalorizacijski popravek kapitala
v višini 2.097,114.000 SIT, osnovni kapital
Peka, d.d., pa se iz obstoječega stanja, v
višini 2.580,740.000 SIT, zmanjša na
103,230.000 SIT.

Zaradi zmanjšanja obstoječega osnovne-
ga kapitala iz 2.580,740.000 SIT na
103,230.000 SIT, se razveljavijo in združijo
dosedanje delnice v razmerju 10 starih del-
nic po 10.000 SIT za 4 nove delnice po
1.000 SIT.

  4. Osnovni kapital Peka, d.d., se pove-
ča za 868,289.000 SIT, in sicer:

– s stvarnim vložkom Gorenjske banke,
d.d., Kranj, v višini 621,835.000 SIT in

– s stvarnim vložkom SKB banke, d.d.,
Ljubljana v višini 246,454.000 SIT.

Stvarna vložka sta terjatvi Gorenjske
banke, d.d., Kranj in SKB banke, d.d., Ljub-
ljana do Peka, d.d., Tržič.

  5. Osnovni kapital Peka, d.d., znaša po
povečanju 971,519.000 SIT.

Gorenjski banki, d.d., Kranj se izroči
621.835 delnic, SKB banki, d.d., Ljubljana
pa 246.454 delnic, vse z oznako “G” in
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

  6. Delničarji se odpovedo pravici do
prednostnega nakupa novih delnic.

5. Sprememba statuta Peka, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe in dopolnitve statuta Peka, d.d.,
Tržič.

6. Odpoklic in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepov:
  1. Odpokličejo se naslednji člani nad-

zornega sveta: dr. Rino Simoneti, Josip Ško-
berne, Aleksandra Žvipelj, Jože Justin.

2. Imenujejo se naslednji člani nadzor-
nega sveta: Bojan Mandič, Nuša Perko, Mi-
livoj Samar.

7. Imenovanje revizorske hiše za leto
1997.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije po-
slovanja za leto 1997 se imenuje revizijska
hiša Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

Navodila delničarjem
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na voljo v tajništvu predsed-
nika uprave družbe na sedežu družbe v Tr-
žiču, cesta Ste Marie aux Mines 5, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, do dneva zase-
danja skupščine.

O vseh sklepih se glasuje javno z gla-
sovnicami. Sklepe sprejmejo delničarji z na-
vadno večino oddanih glasov, razen za skle-
pe pod točko 4., 5. in 6.1. dnevnega reda, ko
je za sprejem potrebna večina 3/4 pri skle-
panju zastopanega osnovnega kapitala. Vsa-
ka delnica ima 1 glas.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki se morajo pred skupščino izkazati s pi-
smenim pooblastilom. Delničarje naproša-
mo, da pridejo na skupščino, zaradi izposta-
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vitve evidenc ter prevzemanja glasovnic za
glasovanje, pred zasedanjem.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
15 minut pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, uro kasneje
v istih prostorih. Skupščina bo javno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič

predsednik uprave

Ob-3818

Na podlagi 7. člena statuta Mednarodne-
ga podjetja Lama, d.d., Dekani, sklicuje
uprava družbe

2. skupščino
delniške družbe Lama, d.d., Dekani,
ki bo v ponedeljek, 13. oktobra 1997 ob

12. uri na sedežu družbe Dekani 5, Dekani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notar za sestavo notarskega zapisa.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta
ter mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina Lame, d.d.,
sprejme poslovno poročilo o poslovanju
podjetja z zaključnim računom za leto 1996,
z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizorske družbe.

3. Sprememba osnovnega kapitala druž-
be, izključitev predkupne pravice in spre-
memba statuta družbe.

3.1. Poenostavljeno znižanje osnovnega
kapitala družbe za izravnavo zaradi nižje
vrednosti premoženja in pokrivanja izgub.

3.2. Izključitev predkupne pravice obsto-
ječih delničarjev do nakupa novih delnic.

3.3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z izdajo novih delnic.

3.4. Sprememba statuta družbe.
Predlogi sklepov:
3.1. Sprejme se sklep o zmanjšanju os-

novnega kapitala na 327,585.000 SIT zara-
di pokrivanja izgub ter sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala z združevanjem delnic.

3.2. Sprejme se sklep o izključitvi pred-
nostne pravice do nakupa novih delnic ob-
stoječih delničarjev.

3.3. Sprejme se sklep o povečanju os-
novnega kapitala družbe s stvarnim vlož-
kom, ki predstavlja terjatve do družbe. Ter-
jatve pridobi družba od Banke Koper. Za
stvarni vložek se zagotovi nominalno za
1.369,753.000 SIT novih delnic. Osnovni
kapital se iz 327,585.000 SIT poveča na
1.697,338.000 SIT.

3.4. Na podlagi sklepov o spremembi os-
novnega kapitala družbe pod 3.1. in 3.3. se
sprejme sprememba 4. člena statuta družbe.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
5. Odpoklic članov in izvolitev nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče do-

sedanje člane nadzornega sveta in po pred-
logih v skladu s 6. členom statuta družbe
izvoli nove člane.

6. Sprejem statuta v čistopisu.

Predlog sklepa: sprejme se statut v čisto-
pisu.

7. Imenovanje revizije za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje predlagani revizor.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Dekani 5, Dekani, Koper, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure. Na istem kraju je
dostopno tudi besedilo predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta družbe. Delni-
čarje prosimo, da svoje nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda druž-
bi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
pri upravi družbe pisno napovedali svojo
udeležbo na skupščini.

Pooblastilo morajo delničarji deponirati
pri upravi družbe vsaj na dan zasedanja
skupščine in ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupšči-
ne. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 12. 10. 1997
ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na viši-
no zasopanega osnovnega kapitala.

Mednarodno podjetje Lama, d.d.,
Dekani
uprava

Št. 259 Ob-3821

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Ja-
ta, d.d., upurava sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo v Zalogu, 28. oktobra 1997, ob 14.

uri, na sedežu družbe Hladilniška 34, Polje
pri Ljubljani, v jedilnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1996.
3. Razdelitev dobička za poslovno leto

1996.
4. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za poslovno leto 1997.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se organi

skupščine v predlagani sestavi.
2. Sklep k 2. točki: skupščina sprejme

poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1996.

3. Sklep k 3. točki: sprejme se razdelitev
dobička po predlogu uprave.

4. Sklep k 4. točki: za revizorja za po-
slovno leto 1997 se imenuje predlagano re-
vizorsko družbo.

Predlagatelj sklepa o imenovanju revi-
zorja je nadzorni svet, ostale sklepe predla-
ga uprava.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Hladilniški 34, Polje
pri Ljubljani, vsak delovni dan v tednu med
8. in 12. uro, od 12. septembra 1997 dalje.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaš-
čenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu, in sicer na pod-
lagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala skupš-
čina. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob
sklicu predloženo družbi.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 16. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščine
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Delničarje, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, pozivamo, da svojo udeležbo pis-
no najavijo upravi družbe do 24. oktobra
1997.

Jata, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-3846

Na podlagi 7. člena 7.3. statuta delniške
družbe SGP Zasavje, d.d., Trbovlje skli-
cujem

1. skupščino družbe,
ki bo 14. 10. 1997 ob 12. uri v sejni sobi

na sedežu družbe, Trbovlje, Savinjska ce-
sta 15.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skupšči-
ne in verifikacijsko komisijo v sestavi dveh
preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju družbe v pred-
loženem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996 na predlog uprave in na
podlagi revizorskega poročila ter mnenja
nadzornega sveta.

5. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
krivanju izgube za leto 1996 po predlogu
uprave.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta – predstavniki delničarjev po
predlogu.

Skupščina se seznani s člani nadzornega
sveta, predstavnikov sveta delavcev.

7. Sklepanje o višini sejnin članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve o določitvi višine sejnin in povračil
stroškov nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
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Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta.

9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščenci.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu

na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, oziroma pisnim poobla-
stilom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
14. 10. 1997 ob 14. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe, tajniš-
tvo vsak dan od 8. do 12. ure.

SGP Zasavje d.d., Trbovlje
začasna uprava

direktor

Št. 331/97 Ob-3854

Uprava s soglasjem nadzornega sveta na
podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe
Minervo, d.d., sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Minervo, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo 15. 10. 1997, ob 13. uri v

sejni sobi IGGG Dimičeva 14, Ljubljana (6.
nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevne-

ga reda ter imenovanje dveh preštevalcev
glasov in notarja za sestavo notarskega za-
pisa.

Predlog skepa: potrdi se predlagani dnev-
ni red.

Izvolita se predlagana preštevalca gla-
sov. Potrdi se predlagani notar za sestavo
notarskega zapisa.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila upra-

ve o izvajanju sklepov 1. skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-

ve o izvajanju sklepov 1. skupščine.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila z revizijskim poročilom za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1996 v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o razporedi-
tvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme predlagana razporeditev do-
bička za leto 1996.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 11. 10. 1997 pisno prijavijo svojo

udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Di-
mičeva 14 in so 6. 10. 1997 vpisani v cen-
tralni register pri KDD. Pooblastila za za-
stopanje se ob prijavi dajo v hrambo upravi
družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe – tajniš-
tvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v preddverju sej-
ne sobe uro pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Minervo, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-3768

V skladu z 288. členom zakona o gospo-
darskih družbah uprava družbe Kemična to-
varna Moste, d.d., Ljubljana, Ob železni-
ci 14, sporoča

nasprotni predlog delničarja
1. Delničar Slovenski odškodninski sklad

upravi družbe sporoča, da vlaga nasprotni
predlog k 5. točki dnevnega reda 3. seje
skupščine Kemične tovarne Moste, d.d.,
Ljubljana, in da bo poskušal ostale delni-
čarje prepričati, da bodo na skupščini glaso-
vali za njegov dopolnilni predlog.

5. točka dnevnega reda: sprejem sklepa
o nagradi za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v višini 400 DEM, pred-
sedniku nadzornega sveta pa 500 DEM v
tolarski protivrednosti po tečaju Banke Slo-
venije na dan izplačila.

Obrazložitev: predlagana sejnina je po
mnenju Slovenskega odškodninskega skla-
da previsoka, zato predlaga, da se sejnina
zniža. Predlog je v skladu z dogovorom o
temeljnih izhodiščih pri skupnem nastopa-
nju skladov v gospodarskih družbah, ki do-
ločata, da mora biti višina sejnine v ustrez-
nem razmerju z nalogami članov nadzorne-
ga sveta in s finančnim položajem in s kom-
pleksnostjo gospodarske družbe.

Stališče uprave do nasprotnega predlo-
ga: uprava se ne strinja z nasprotnim pred-
logom, saj je sejnina, ki jo predlaga uprava,
to je za predsednika nadzornega sveta
70.000 SIT, za člane pa 50.000 SIT v soraz-
merju z zahtevnostjo in kompleksnostjo na-
log, ki stojijo pred nadzornim svetom in
hkrati takšna sejnina ni v neskladju s fi-
nančnim položajem družbe.

Kemična tovarna Moste, d.d.,
uprava podjetja

Št. 20/97 Ob-3765

Skupščina delničarjev GEA College,
d.d., je na 8. redni seji dne 10. 4. 1997
sprejela sklep (št. 8), da se delnice I. in II.

izdaje izdajatelja GEA College, d.d., nomi-
nirane na 5.000 SIT, razdelijo v razmerju 1 :
5, tako da znaša nominalna vrednost delnice
1.000 SIT. Delnice I. in II. izdaje se dema-
terializirajo.

V skladu s sklepom skupščine objavlja
uprava GEA Collegea naslednji

javni poziv
tistim imetnikom delnic GEA Collegea

I. in II. izdaje, ki delnic nimajo evidentira-
nih pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana ali pa izdajatelju (jih torej hranijo do-
ma), da jih v roku 30 dni od objave poziva
izročijo v hrambo eni od članic KDD.

GEA College, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 792/97-5 Ob-3766

V skladu z 269. členom zakona o gospo-
darskih družbah objavljamo, da je bil na 2.
seji skupščine delniške družbe IGM Zagor-
je Industrija gradbenega materiala, d.d., dne
27. 8. 1997 odpoklican član nadzornega sve-
ta Samo Javornik in izvoljen nov član nad-
zornega sveta Šink Matevž. Tako je od 27.
8. 1997 sestava nadzornega sveta družbe
IGM Zagorje Industrija gradbenega mate-
riala, d.d. naslednja: Lovše Jože, Medvešek
Milan, Ostrožnik Sašo, Podlogar Ivan, Šink
Matevž, Špiler Peter.

IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala, d.d.

direktor družbe

Razne objave

Ob-3860

Sofinanciranje
podiplomskega študija podjetništva
Razpoložljiva sredstva za proračunsko

postavko 1819, Pospeševalne mreže za ma-
lo gospodarstvo 5,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

sofinanciralo podiplomski študij s področja
podjetništva v študijskem letu 1997/98 z
namenom pospeševanja malega gospodar-
stva.

2. Pogoji in merila
Ministrstvo bo pri dodelitvi sredstev za

sofinanciranje podiplomskega študija upo-
števalo kvaliteto programa študija.

Ostali pogoji za dodelitev sredstev sofi-
nanciranja so članstvo v pospeševalni mreži
za malo gospodarstvo in strokovne referen-
ce kandidatov.

Ministrstvo želi enotam malega gospo-
darstva čim bolj enakomerno približati sto-
ritve in pomoč specializiranih strokovnih
kadrov, zato bo pri dodeljevanju sredstev
zastopalo tudi teritorialni princip. Prav tako
bo kot dodatni kriterij upoštevalo prošnje
tistih kandidatov, ki vodijo lastna mala pod-
jetja ali so zaposleni v njih ter kandidatov,
ki delujejo v svetovalnih podjetjih, uprav-
nih organih in drugih sredinah s področja
malega gospodarstva in podjetništva.

3. Vsebina vloge
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Prijava mora vsebovati:
– opis programa podiplomskega študija

s področja podjetništva katerega bo vpisal
prosilec,

– dokazilo o članstvu in aktivnosti v pos-
peševalni mreži za malo gospodarstvo,

– dosedanje strokovne reference pro-
silca,

– življenjepis,
– dokazilo o vpisu.
4. Rok za prijavo
Komisija Ministrstva za gospodarske de-

javnosti za dodeljevanje sredstev za sofi-
nanciranje podiplomskega študija podjetniš-
tva bo obravnavala popolne vloge, ki jih bo
prejela vključno do 15. 10. 1997 po pošti na
naslov: Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali bodo
oddane v vložišču ministrstva.

Prijava naj ima oznako “Ne odpiraj! Pri-
java na razpis – Sofinanciranje podiplom-
skega študija podjetništva”.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1997
v prostorih ministrstva (mala sejna soba) ob
10. uri.

Dodatne informacije posreduje mag. Pri-
mož Pohleven, tel.: 061/171-3236 ali
061/171-3230.

Ob-3861

Javni razpis
za sofinanciranje generalističnega

svetovanja s področja malega
gospodarstva

Razpoložljiva sredtsva za proračunsko
postavko 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo – okvirno v višini
15,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
MGD bo sofinanciralo oblike generali-

stičnega svetovanja podjetnikov, ki jih ima-
jo v svojih poslovnih načrtih opredeljene
lokalne razvojne koalicije ali že ustanovlje-
ni lokalni pospeševalni centri.

2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo lokalne raz-

vojne koalicije ali že ustanovljeni lokalni
pospeševalni centri, ki so bili podprti s stra-
ni PCMG in RZZ.

Ministrstvo bo sofinanciralo do 50%
vrednosti svetovalnih storitev oziroma ne
več kot 1,000.000 SIT za vsako lokalno koa-
licijo ali center. Polna cena ure za generali-
stično svetovanje je 4.500 SIT.

Z odobritvijo vloge se kandidatom re-
zervirajo sredstva, ki jih bo MGD dodelje-
valo na osnovi mesečnih poročil o opravlje-
nem delu.

3. Vsebina vloge
– poslovni načrt LPC, ki mora vsebovati

elemente določene s strani PCMG, še pose-
bej pa mora biti razvidno sofinanciranje os-
talih partnerjev na lokalnem nivoju in stori-
tve ki jih bodo izvajali v okviru generali-
stičnega svetovanja,

– dokazilo o zagotovitvi ostalih finanč-
nih virov za izvajanje generalističnega sve-
tovanja,

– prijavni obrazec, ki ga je možno dobiti
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
ali na Pospeševlnem centru za malo gospo-
dartvo,

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
izbor lokalne razvojne koalicije oziroma lo-

kalnega pospeševalnega centra, ki jih je do-
ločil PCMG.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete na naslov ministrstva za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Vloge morajo biti na
MGD dan pred odpiranjem.

Javno odpiranje ponudb bo vsak drugi
torek v mesecu ob 9. uri v prostorih Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti. Prvo od-
piranje bo 14. oktobra 1997 ob 9. uri.

Prijava mora imeti oznako “Ne odpiraj!
Razpis – Generalistično svetovanje”.

Dodatne informacije o razpisu dobite pri
Alenki Bratušek 061/178-32-30 in
178-32-35.

Ob-3862

Javni razpis
za sofinanciranje izvedbe programov
osnovnega usposabljanja podjetnikov

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo so namenjena okvirno v vi-
šini 10,000.000 SIT

1. Predmet razpisa je sofinanciranje iz-
vedbe osnovnega usposabljanja podjetnikov
v dveh oblikah:

– za začetnike v obsegu 60-75 ur,
– za podjetja v rasti v obsegu 90-120 ur.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže za malo gospodarstvo – izva-
jalci osnovnega usposabljanja za podjetni-
ke, ki so si pridobili za prijavljeni program,
pozitivni sklep Ministrstva za gospodarske
dejavnosti iz razpisa za izbor programov
osnovnega usposabljana podjetnikov in dru-
gih stalnih oblik izobraževanja v podjetniš-
tvu (Uradni list RS št. 19/96).

Ministrstvo bo sofinanciralo izvedbo os-
novnega usposabljanja podjetnikov v dveh
oblikah:

– 20.000 SIT po uporabniku za začetni-
ke,

– 30.000 SIT po uporabniku za podjetja
v rasti.

Sofinanciranje za udeležbo na programu
lahko uveljavljajo uporabniki, ki imajo pod-
jetja do treh let poslovanja in zaposlene naj-
več štiri osebe. Sofinanciranje na programu
za podjetja ali s.p. v rasti lahko uveljavljajo
vsi ostali udeleženci po zakonu o razvoju
malega gospodarstva.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– prijavni obrazec, ki se dobi na Mini-

strstvu za gospodarske dejavnosti, kjer mo-
ra biti naveden program izobraževanja in
dinamika izvedbe,

– navedba polne cene programa s pred-
videnimi sofinanciranji s strani drugih or-
ganizacij (OZS, GZS,...),

– dokazilo o prijavi udeležencev.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete do porabe sredstev na naslov
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana in sicer po pošti
priporočeno ali v vložišču MGD oseb-
no.Vloge morajo biti na Ministrstvu za gos-
podarske dejavnosti dan pred odpiranjem

Prijava  naj  ima  oznako  “Ne  odpiraj!
Razpis – Večerne šole podjetništva”.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi če-
trtek v mesecu ob 9.30 v prostorih Ministra-
tva za gospodarske dejavnosti. Prvo odpira-
nje bo 9. 10. 1997 ob 9.30.

Dodatne informacije o razpisu so vam
na voljo pri Alenki Bratušek 061/178-32-30
in 178-32-35.

Ob-3863

Javni razpis
za pomoč pri postavitvi in začetku

delovanja garancijskih skladov
Vir: razpoložljiva sredstva na proračun-

ski postavki 1819 – Pospeševalna mreža za
malo gospodarstvo so namenjena okvirno v
višini 18,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

v sodelovanju s PHARE programom za po-
dročje malega gospodarstva sofinanciralo
projekte razvoja in postavitve garancijskih
skladov za področje malega gospodarstva.
Projekt razvoja in postavitve bo podprt v
skladu s skupnim razvojnim konceptom, iz-
delanim v sodelovanju s strokovnjaki
PHARE, predstavniki Sklada za razvoj ma-
lega gospodarstva RS, RPC – Regionalnih
podjetniških centrov in lokalnih skladov za
razvoj malega gospodarstva.

2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be regionalnega značaja, ki imajo kot prio-
riteto v svojih nalogah in delih opredeljen
razvoj podjetništva in obrti. S strani države
bodo za razvoj in postavitev regionalnega
garancijskega sklada, regionalni instituciji
zagotovljena sredstva največ v skupni viši-
ni 9,000.000 SIT.

Prijavitelj mora imeti:
– izdelan poslovni načrt postavitve raz-

voja in delovanja garancijskega sklada,
– “feasibilty studijo” za postavitev ga-

ranciskega sklada, pozitivno ocenjeno s stra-
ni mednarodnega strokovnjaka v okviru pro-
grama PHARE ali katerekoli druge prizna-
ne finančne institucije, potrjenega s strani
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

Poslovni načrt, ki mora biti izdelan za
obdobje petih let, mora vključevati poleg
vseh obveznih elementov še rešitve za na-
slednja področja:

– analiza stanja na področju malega gos-
podarstva, problemi pri financiranju malega
gospodarstva v regiji in potreba po ustano-
vitvi regionalnega garancijskega sklada”,

– predvideni učinki delovanja “regional-
nega garancijskega sklada”,

– organizacijska shema delovanja “re-
gionalnega garancijskega sklada”,

– finančni načrt za obdobje petih let,
– partnerji v projektu, njihove povezave

in odvisnosti, učinki, viri – način zagotav-
ljanja,

– oblikovanje kreditnega in garancijske-
ga potenciala, viri, sheme, pogoji dodelje-
vanja,

– pravni status “regionalnega garancij-
skega sklada”,

– upravljanje, vodenje in delovanje “re-
gionalnega garancijskega sklada”,

– nadzor nad porabo sredstev “regional-
nega garancijskega sklada”,
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– možne oblike zavarovanj poroštev,
– pogoji sodelovanja z bankami,
– simulacija modela zbiranja, ocenjeva-

nja, dodeljevanja, spremljanja dodelitve ga-
rancij za vsako od izbranih ciljnjih skupin.

3. Vsebina vloge
– poslovni načrt”regionalnega garancij-

skega sklada”,
– prijavni obrazec, ki ga prijavitelj dobi

na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
– fazni plan izvedbe projekta in dinami-

ko porabe sredstev,
– pismo o nameri o vstopu več partner-

jev v “regionalni garancijski sklad”,
– reference regionalne institucije za po-

dročje dodeljevanja garancij, v okviru kate-
re bo “regionalni garancijski sklad” delo-
val,

– reference in dosedanje izkušnje insti-
tucije, ki bo operativno izvajala naloge in
dela regionalnega garancijskega sklada.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete na naslov Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Prijava naj ima oznako
“Ne odpiraj! Prijava na razpis – Garancijski
skladi”

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi če-
trtek v mesecu ob 10.30 v prostorih Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti. Prvo od-
piranje bo 9.10. 1997 ob 10.30.

Dodatne informacije dobite pri Alenki
Bratušek tel: 178-32-35 ali 178-32-30.

Ob-3864

Javni razpis
za sofinanciranje specialističnega
svetovanja v malem gospodarstvu
Razpoložljiva sredstva na proračunski

postavki 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo – so namenjena okvirno v
višini 6,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

sofinanciralo naslednje oblike svetovalne
pomoči

Specialistično svetovanje z naslednjih
področij:

– finance – razen ranučnovodskih stori-
tev,

– pravo,
– organizacija,
– marketing,
– razvoj,
– načrtovanje in vodenje proizvodnje.
2. Merila in pogoji
Sredstva za sofinanciranje lahko uveljav-

ljajo enote malega gospodarstva po določi-
lih Zakona o razvoju malega gospodarstva
Republike Slovenije. Na razpis se lahko pri-
javijo lokalne razvojne koalicije ali izvajal-
ci svetovanja, ki imajo s Pospeševalnim cen-
trom in RZZ sklenjeno pogodbo in dodatek
k pogodbi o izvajanju svetovalnega dela.
Prednost pri izbiri bodo imeli svetovalci, ki
aktivno sodelujejo v lokalnih razvojnih koa-
licijah.

Ministrstvo bo sofinanciralo 30% vred-
nosti svetovalnih storitev, vendar največ do
24 ur mesečno realiziranega specialistične-
ga svetovanja za posameznega uporabnika,
oziroma za izdelavo poslovnega načrta ali

spremljanja projektov. Za posameznega
uporabnika lahko izvajalec mesečno uvelja-
vi sofinanciranje le za eno od navedenih
oblik.

Cena ure, od katere se uveljavlja 30%
sofinanciranje je:

– specialistično svetovanje – 6.300 SIT,
– izdelava poslovnega načrta, če si je

podjetnik zagotovil kredit – 4.500 SIT.
3. Vsebina vloge
Svetovalec oziroma svetovalna organi-

zacija lahko uveljavljaja 30% delež sofi-
nanciranja, tako da po opravljenem sveto-
vanju predložijo ministrstvu:

– poročilo o opravljenem svetovanju; na
obrazcu, ki ga dobijo na Ministrstvu za gos-
podarske dejavnosti ali Pospeševalnem cen-
tru za malo gospodarstvo,

– dokazilo o plačilu ostalega stroška sve-
tovanja uporabnika ali lokalne skupnosti,

– za poslovni načrt – fotokopija sklepa
oziroma dokazila o izbiri projekta za prido-
bitev finančnih sredstev,

– račun za opravljeno delo v višini 30%
deleža za opravljeno svetovanje.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete na naslov Ministrstva za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Vloge morajo biti na
MGD dan pred odpiranjem.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi če-
trtek v mesecu ob 9. uri v prostorih Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti. Prvo od-
piranje bo 9. 10. 1997 ob 9. uri.

Prijava mora imeti oznako “Ne odpiraj!
Razpis – specialistično svetovanje”.

Dodatne informacije o razpisu dobite pri
Alenki Bratušek 061/178 32 30 in
178 32 35.

Ob-3865

Javni razpis
za sofinanciranje iniciranja projektov

mednarodne tehnične pomoči Republiki
Sloveniji in Bilateralnih mednarodnih

aranžmajev s področja malega
gospodarstva

Vir: Razpoložljiva sredstva na proračun-
ski postavki 1819 – Pospeševalna mreža za
malo gospodarstvo so namenjena okvirno v
višini 20,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo bo sofinanciralo iniciranje

projektov za vključevanje v postopke prido-
bivanja sredstev mednarodne tehnične po-
moči Republiki Sloveniji in sredstev iz med-
narodnih bilateralnih aranžmajev s področ-
ja malega gospodarstva.

1. Vsebinsko morajo prijavljeni projekti
zajemati aktivnosti, ki se bodo izvajale v
okviru programov mednarodne tehnične po-
moči ali na osnovi bilateralnih mednarod-
nih aranžmajev, za katere naj kandidati
predložijo:

– opredelitev tujega programa na katere-
ga se bo vezal prijavljeni projekt,

– koncept ali že izdelan projekt tuje teh-
nične pomoči,

– predstavitev faze projekta, ki se bo iz-
vajal in bo sofinanciran z razpisom,

– cilji in pričakovani učinki predložene-
ga projekta,

– organizacijo izvedbenih aktivnosti.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani v pos-

peševalni mreži za malo gospodarstvo, ki
imajo urejen pravno formalni status člans-
tva na dan objave razpisa.

Ministrstvo bo sofinansiralo programe,
kjer so kandidati zagotovili najmanj 55%
finančnih sredstev za izvedbo programa iz
drugih virov.

3.Vsebina vloge:
– dokumentacija s podrobnim opisom

projekta, s cilji in predvidenimi rezultati,
opredeljeno vrednost programa izvedbe, vi-
šino zaprošenih sredstev in dinamiko pora-
be sredstev,

– prijavni obrazec, ki je sestavni del pro-
jektne dokumentacije in ga kandidati dobijo
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Prijava mora imeti na zaprti kuverti oz-
nako “Za sofinansiranje iniciranja projek-
tov mednarodne tehnične pomoči” Ne
odpiraj – ponudba.

4.Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala popolne vlo-

ge, prejete do porabe sredstev na naslov:
Ministrstvo za malo gospodarstvo, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana, in sicer po pošti
priporočeno ali osebno v vložišču na istem
naslovu.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi če-
trtek v mesecu ob 10. uri v prostorih mini-
strstva. Prvo odpiranje bo v četrtek
9. 10. 1997.

Dodatne informacije dobite pri Sedmak
Sašu, tel. 061/178 32 30.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 014-1/20 Ob-3835

Na podlagi drugega odstavka 18. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in 2.
ter 5. člena zakona o skladu z ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 1/96)
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
v ustanavljanju (v nadaljnjem besedilu
sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in
sofinanciranje kulturnih programov in

projektov s pdoročja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 1998

I. Področja kulturnih programov in pro-
jektov

Sklad zbira predloge z naslednjih podro-
čij:

– glasba, gledališče in lutke, ples, likov-
no ustvarjanje in fotografija, film in video,
folklora, literatura (razen založništva) ter
multimedialni projekti, ki združujejo ome-
njena področja,

– založništvo za področje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti,

– kulturno delovanje narodnih skupno-
sti, Romov in priseljencev v Republiki Slo-
veniji,

– kulturno delovanje Slovencev, ki žive
zunaj Republike Slovenije,

– mednarodno kulturno sodelovanje,
– raziskovalne naloge s področja ljubi-

teljske kulture,
– druge naloge, ki smiselno izhajajo iz

omenjenih področij.
II. Predlagatelji
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Predloge programov in posameznih pro-
jektov lahko pošljejo registrirana kulturna
društva in njihove zveze.

Posamezniki ali neformalne avtorske
skupine lahko svoje projekte prijavijo pre-
ko kulturnih društev ali njihovih zvez.

III. Izbira predlogov
Postopke za izbiro predlogov kulturnih

programov in projektov bo določil Upravni
odbor sklada in jih opredelil v ustreznem
pravilniku.

Upravni odbor sklada bo predlog pro-
grama pripravljal s pomočjo strokovno-pro-
gramskih komisij za posamezna področja
kulturnih dejavnosti.

Predlogi, po potrebi opremljeni z ustrez-
no dokumentacijo, morajo biti oddani na
ustreznih prijavnih obrazcih, ki jih bo mo-
goče dobiti na sedežu sklada (prostori
ZKOS, Štefanova 5, Ljubljana) ter pri ob-
močnih ZKO. Na istih mestih bodo na voljo
tudi Merila za oblikovanje programov in
izbiro projektov za sofinanciranje s področ-
ja kulturnega ljubiteljstva za leto 1998, ki
jih je sprejel upravni odbor sklada.

Rok za oddajo predlogov je 15. oktober
1997 do 12. ure.

Predlogi morajo biti naslovljeni na:
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
v ustanavljanju, pri ZKOS (za program skla-
da 1998), Štefanova 5, pp. 136, 1001 Ljub-
ljana.

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih
ovojnicah, na njih pa mora biti označeno:

– področje dejavnosti (iz 1. odstavka te-
ga uvoda),

– naziv (ime) predlagatelja in njegov se-
dež.

Upravni odbor sklada bo predlagatelje o
sprejemu ali zavrnitvi vloženega predloga
obvestil najpozneje dva meseca po spreje-
mu programa Ministrstva za kulturo RS za
leto 1998.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti v ustanavljanju

Ob-3837

Kompas Consulting, d.d. – v stečaju
Dvoržakova 11a, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi sklepa stečajnega senata

javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatve stečajnega dolžnika

do podjetja Krasnoiarsk – conversion S.A. 2,
Avenue de Gratta-Paille, 1018 Lausanne,
Švica.

Terjatev znaša 161.112, USD.
Izhodiščna   cena   za   prodajo   je:

100.000 USD v tolarski protivrednosti.
Pogoji: upoštevane bodo samo ponudbe,

ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Ponudniki so lahko pravne ali fizične

osebe. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
prej navedenih pogojev pošljite v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba Kompas” na
naslov: Kontrakt & Plus, p.p. 2641, 1001
Ljubljana. Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do prispele najkasneje do vključno 29. 9.
1997 in za katere bo do tega datuma vplača-
na varščina v višii 10% od izhodiščne cene,
ki je predmet ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to v torek 30. 9.
1997 ob 13. uri v sobi 307, 3. nadstropje.

Varščina se ne obrestuje. Plačila varščine
so oproščeni hipotekarni upniki. Plačana varšči-
na bo upoštevana v kupnini. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje do 7. 10.
1997. Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino,
a ne bodo izbrani kot kupci, bo varščina vrnje-
na v treh dneh po opravljeni izbiri.

Varščina se vplača v tolarski protivred-
nosti na žiro račun prodajalca Kompas Con-
sulting, d.d. – v stečaju, Ljubljana, številka
50105-690-920217. Za obračun se uporab-
lja prodajni tečaj NLB, d.d., Ljubljana za
USD na dan plačila.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v 10 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika.

Kupec je dolžan plačati kupnino najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Ter-
jatev je odkupljena šele po plačilu celotne
kupnine ali ob zavarovanju plačila kupnine
z bančno garancijo.

Informacije o terjatvi, ki je predmet te
prodaje so na voljo na telefonu številka
061/13-12-193.

Kompas Consulting, d.d. – v stečaju

Ob-3804

Okrožno sodišče v Ljubljani na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 2. 9. 1997,
opr. št. 21/95, v stečajnem postopku nad
dolžnikom Utensilia, Tovarna tekstilnih po-
trebščin d.o.o. – v stečaju, Cesta na Brdo
47, Ljubljana objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

naslednjih nepremičnin
1. Nepremičnine na kompleksu Ljublja-

na, Dolenjska cesta 83, ki so vpisane v zem-
ljiškoknjižnem vložku 2523 k.o. Rudnik in
sicer:

– parcela št. 2353/2 gozd v izmeri
1832 m2, za izklicno ceno 45.000 SIT,

– parcela št. 2353/4 dvorišče v izmeri
2259 m2, za izklicno ceno 9,000.000 SIT,

– parcela št. 2353/15 dvorišče v izmeri
887 m2, za izklicno ceno 1,450.000 SIT,

– parcela št. 2353/17 dvorišče v izmeri
33 m2, za izklicno ceno 135.000 SIT,

– prostor pod stopniščem v poslovnem
objektu v izmeri 33 m2, za izklicno ceno
100.000 SIT;

kar se proda pod naslednjimi pogoji:
– ponudbe lahko dajo domače in pravne

in fizične osebe,
– kupec mora plačati kupnino najkasne-

je v roku 4 mesecev po sklenitvi pogodbe,
– znesek varščine, ki jo je dolžan plačati

kupec pred odpiranjem ponudb znaša 10%
od zgoraj navedenih izklicnih cen za posa-
mično parcelo,

– kupec izplača varščino z vplačilom na
žiro račun Utensilie, d.o.o., v stečaju, Ljublja-
na, Cesta na Brdo 47, št. 50104-690-920077,
najkasneje 1 dan pred odpiranjem ponudb in
je dolžan predložiti potrdilo o vplačilu varšči-
ne pri odpiranju ponudb,

– kupec je dolžan v predlogu navesti na-
čin zavarovanja plačila kupnine in rok za
zagotovitev zavarovanja,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,

– ponudniki imajo možnost, da si nepre-
mičnine ogledajo po predhodni najavi pri
stečajnem dolžniku (tel. 061/273-088),

– prenos lastninske pravice se izvrši po-
tem, ko je kupnina plačana v celoti.

2. Dvosobno stanovanje v večstanovanj-
skem bloku na IGU 443 v I. nadstropju po-
vršine 57,05 m2, pod naslednjimi pogoji:

– ponudbe lahko dajo domače pravne in
fizične osebe,

– izklicna cena je 4,950.000 SIT,
– kupec mora plačati kupnino najkasne-

je v roku 90 dni po sklenitvi pogodbe,
– znesek  varščine,  ki  jo  je  dolžan

plačati kupec pred začetkom dražbe znaša
500.000 SIT,

– kupec izplača varščino z vplačilom na
žiro račun Utensilie, d.o.o., v stečaju, Ljub-
ljana, Cesta na Brdo 47, št.
50104-690-920077 in je dolžan predložiti
potrdilo o vplačilu varščine pri odpiranju
ponudb,

– kupec je dolžan v predlogu navesti na-
čin zavarovanja plačila kupnine in rok za
zagotovitev zavarovanja,

– stanovanje je naprodaj po načelu »vi-
deno-kupljeno«,

– ponudniki  imajo možnost, da si stano-
vanje ogledajo po predhodni najavi pri ste-
čajnem dolžniku (tel. 273-088),

– prenos lastninske pravice se izvrši po-
tem, ko je kupnina plačana v celoti.

Prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki
jim je v pogodbi priznana predkupna pravi-
ca.

Pri dveh ali več enakih ponudbah bo iz-
bran ponudnik, ki bo na naroku za zbiranje
ponudb pred sodiščem ponudil višjo ceno.

Ponudbe je treba poslati v zaprti ovojni-
ci na naslov: Utensilia, d.o.o. – v stečaju,
Cesta na Brdo 47, 1000 Ljubljana, za stečaj-
nega upravitelja mag. Toneta Jagodica, z
oznako »Za zbiranje ponudb«. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki prispejo na naslov
do vključno 6. 10. 1997 do 12. ure.

Narok za odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani, dne 7. 10. 1997 ob
11.30, soba št. 352.

Utensilia, d.o.o.,  v stečaju

Št. 462-5/97-1664 Ob-3805

Na podlagi prvega odstavka 51. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št.
18/84 in 33/89), 6. in 7. člena odloka o
oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Ljuto-
mer (Ur. l. SRS, št. 16/86), sklepa upravne-
ga odbora sklada, sprejetega na seji dne
22. 7. 1997 in sklepa občinskega sveta z dne
25. 8. 1997, Sklad stavbnih zemljišč Občine
Ljutomer objavlja

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča

I. Predmet razpisa
Komunalno urejeno stavbno zemljišče na

parc. št. 2717/13 dvorišče in parc. št. 2626/3
travnik 4, obe k.o. Ljutomer v skupni veli-
kosti 948 m2, za gradnjo stanovanjskega ob-
jekta. Ocenjena vrednost zemljišča znaša
400.000 SIT.

V ceni zemljišč ni upoštevan strošek pri-
ključkov na objekte individualne komunal-
ne infrastrukture.

Zemljišče je zazidljivo pod pogoji, ki so
zajeti v geotehničnem poročilu o terenskih
in laboratorijskih preiskavah zemljin ter po-
gojih temeljnega objekta (Geokal, d.o.o.,
Maribor), ki ga interesenti lahko dvignejo
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pri razpisovalcu pred prijavo na razpis.
Stroški posebnih geoloških raziskav za po-
trebe predvidene novogradnje in geološke
stabilizacije terena bremenijo v celoti inve-
stitorja.

II. Udeleženci javnega natečaja oziroma
ponudniki za dodelitev zgoraj navedenega
zemljišča naj predložijo pisne ponudbe v
10 dneh od objave razpisa z oznako »za
javni razpis« na Sklad stavbnih zemljišč Ob-
čine Ljutomer, Vrazova 1.

K vlogi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša

10%  celotne  vrednosti  stavbnega  zem-
ljišča na ŽR Občine Ljutomer št.
51930-630-76197 in

– izpolnjen obrazec SPN-1.
Pogodba se sklene v roku enega meseca

po obvestilu o izboru najugodnejšega po-
nudnika. Prednost pri nakupu zemljišča ima-
jo ponudniki, ki zagotovijo realizacijo no-
vogradnje v najkrajšem možnem času in iz-
kažejo ustrezno finančno zmožnost.

Kupcu se varščina vračuna v kupnino,
drugim se varščina vrne. Če kupec, ki je
uspel na natečaju, ne sklene pogodbe v do-
ločenem roku iz tega razpisa, mu varščina
zapade v korist sklada.

III. Plačilni pogoji
Odškodnino za pridobljeno zemljišče je

uspešni ponudnik dolžan poravnati v roku
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

IV. Stroške objave razpisa, prometni da-
vek na nepremičnine in stroške prenosa
stavbnega zemljišča plača kupec.

V. Komisija za oddajo stavbnih zemljišč
bo o izidu razpisa obvestila vse udeležence
v 8 dneh po končanem razpisnem roku.

VI. Vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo zgoraj navedenih zemljišč intere-
senti lahko dobijo na Odseku za GJS, okolje
in prostorsko planiranje Občine Ljutomer,
Vrazova 1, tel. 069/81-712.

Sklad stavbnih zemljišč
občine Ljutomer

Št. 66 Ob-3806

Čevljarstvo, d.o.o., Kidričevo, Kopališka
ulica 3, Kidričevo v smislu finančne reorga-
nizacije podjetja, ki je bila potrjena na naro-
ku prisilne poravnave v stečaju, dne 27. 6.
1995 na Okrožnem sodišču na Ptuju pod
Opr. št. 47/94 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo apartmaja v Gajcu – otok

Pag
1. Predmet prodaje je opremljen počit-

niški apartma v naselju Gajac pri Novalji
(otok Pag) v skupni izmeri 36,68 m2.

2. Pričakovana cena za prodajo nepre-
mičnine znaša 1.100 DEM/m2 v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

3. Kupec bo moral prevzeti obveznosti
(neporavnana električna energija) v višini
ca. 4.000 DEM.

4. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
v Republiki Hrvaški in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije ali državlja-
ni Republike Hrvaške.

Pisna ponudba mora vsebovati: ponuje-
no ceno in plačilne pogoje, potrdilo o regi-

straciji – pravne osebe ali potrdilo o držav-
ljanstvu – fizične osebe.

5. Pisne ponudbe pošljite v 15 dneh po
objavi na naslov Čevljarstvo, d.o.o., Kopa-
liška ulica 3, 2325 Kidričevo, v zaprti ku-
verti z navedbo »Ponudba«.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh od odpiranje ponudb.

Najustreznejšega ponudnika bo izbrala
skupščina podjetja.

7. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-
bo v roku 8 dni po sprejemu obvestila o
izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.

8. Apartma prodajamo po načelu »vide-
no-kupljeno«.

Prometni davek, druge dajatve in stroške
prenosa lastništva plača kupec.

9. Vse dodatne informacije v zvezi s pro-
dajo nepremičnine lahko dobite na tel. št.
062/796-331.

Čevljarstvo, d.o.o., Kidričevo

Ob-3776

Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec
objavlja na podlagi 2. in 47. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)

javni razpis
za oddajo nezazidalnih stavbnih zemljišč

za izgradnjo obrtnih delavnic oziroma
industrijskih objektov

1. Predmet oddaje so nezazidana stavb-
na zemljišča, in sicer:

1.1. Parcela, ki sestoji iz parc. št. 741/9
površine 1998 m2 in parc. št. 741/12 površi-
ne 429 m2, obe k.o. Dol. Logatec, skupaj
površine 2427 m2.

1.2. Parcela, ki sestoji iz parc. št. 375/275
površine 100 m2, parc. št. 764/1 površine
95 m2, in parc. št. 375/278 površine 1698 m2,
vse k.o. Dol. Logatec, skupaj površine
1893 m2.

1.3. Parcela, ki sestoji iz parc. št. 375/279
površine 2033 m2, k.o. Dol. Logatec.

1.4. Parcela, ki sestoji iz parc. št. 375/85
površine 3494 m2 in parc. št. 375/267 povr-
šine 58 m2, obe k.o. Dol. Logatec, skupaj
površine 3552 m2.

1.5. Parcela, ki sestoji iz parc. št. 741/15
površine 210 m2, parc. št. 375/137 površine
115 m2, parc. št. 375/282 površine 1361 m2,
parc. št. 375/140 površine 260 m2 in parc.
št. 375/271 površine 1310 m2, vse k.o. Dol.
Logatec, skupaj površine 3256 m2.

1.6. Parcela, ki sestoji iz parc. št. 741/10
k.o. Dol. Logatec, v skupni površini
1872 m2.

1.7. Parcela, ki sestoji iz parc. št.
375/250, k.o. Dol. Logatec, v skupni povr-
šini 2134 m2.

1.8. Parcela, ki sestoji iz parc. št.
375/249, k.o. Dol. Logatec, v skupni izmeri
1568 m2.

2. Na zgoraj navedenih nezazidanih
stavbnih zemljiščih je predvidena izgradnja
obrtnih delavnic – skladišč, oziroma indu-
strijskih objektov, katerih velikost se mora
prilagajati izdelanemu idejnemu projektu.
Na zemljiščih je mogoče graditi objekte, ki
obsegajo klet in etažo, sama višina etaže pa
je razvidna iz idejnega projekta.

3. Ponudnik mora izdelati svoj idejni
projekt zazidave in ga predložiti skupaj s
ponudbo. Projekt mora biti skladen s pred-

videnim ureditvenim načrtom za območje
IOC Logatec.

4. Cena za m2 nezazidanega stavbnega
zemljišča, v katero je všteta tudi primarna
komunalna oprema znaša na dan 1. 8. 1997,
68 DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
kupnine. V zgornji ceni je zajeta tudi od-
škodnina za spremembo namembnosti kme-
tijskega zemljišča. V to ceno pa niso vklju-
čeni prispevki za priključitev na naprave
individualne komunalne rabe.

5. Rok plačila nezazidanega stavbnega
zemljišča in stroške urejanja nezazidanega
stavbnega zemljišča in stroškov primarne
komunalne opreme je 15 dni po podpisu
pogodbe o oddaji predmetnega zemljišča.

6. Plačilo je potrebno zavarovati z banč-
no garancijo ali s katerim koli drugim ve-
ljavnim inštrumentom zavarovanja plačila.
Instrumenti zavarovanja je potrebno pred-
ložiti ob podpisu pogodbe. Rok za sklenitev
pogodbe o oddaji nezazidanega stavbnega
zemljišča je 30 dni po pravnomočni odloči-
tvi upravnega odbora sklada stavbnih zem-
ljišč Občine Logatec.

7. Rok za pričetek gradnje je eno leto,
rok za dokončanje pa 3 leta po podpisu po-
godbe o oddaji nezazidanega stavbnega
zemljišča.

8. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.

9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo v zaprti ovojnici, v 30 dneh po
objavi tega razpisa na naslov: Sklad stavb-
nih zemljišč občine Logatec, Tržaška cesta
11, 1370 Logatec, z oznako »za javni razpis
IOC Logatec«.

10. Ponudbi priložite potrdilo o vplačilu
varščine, ki znaša 10% od izračunane vred-
nosti glede na investitorjevo ponudbo in mo-
ra biti nakazana na ŽR Sklada
50170-654-45041.

Neuspelemu ponudniku bomo le to vrni-
li v 8 dneh po končanjem javnem razpisu,
uspelemu pa bomo varščino upoštevali pri
plačilu cene zemljišča po pogodbi o oddaji.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe,
varščina zapade.

11. Dokazila, ki prinašajo prednost pri
izboru, t.j. višja ponudbena cena, višja vpla-
čana varščina, kot je navedena, kvaliteten
program z eventualnim projektom, ki se naj-
bolj vklaplja v IOC Logatec.

12. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnaval upravni od-
bor sklada stavbnih zemljišč v 15 dneh po
preteku razpisnega roka, o izboru pa bo ob-
vestil vse ponudnike, ki se bodo na razpis
prijavili.

13. Vse dodatne informacije so na voljo
na tel. št.: 742-869, med 8. in 9.30.

Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec

Ob-3777

Tima Holding, d.d., Svetozarevska 10,
Maribor, objavlja na podlagi sklepa skupšči-
ne z dne 23. 5. 1997

zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov na

Svetozarevski 10 v Mariboru
1. Poslovni prostori obsegajo v naravi

pisarne št. 209 (18.78 m2), 210 (17,25 m2),
211 (21 m2), 224 (29,22 m2), 225 (23,73 m2),
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226 (36,58 m2), 227 (41 m2) in 220 (7,65 m2)
ter sejna soba št. 216 in 217 (93,14 m2) v II.
nadstropju, s pripadajočimi skupnimi pro-
stori neto površine 288,35 m2.

Pisarne, ki so predmet prodaje, so odda-
ne v najem in so zasedene. Prednost pri
nakupu imajo dosedanji najemniki.

2. Izklicna cena za m2 pisarne neto povr-
šine znaša 1.650 DEM in za sejno sobo ter
sobo št. 220 1.450 DEM, plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije. V ceno ni zajet strošek investicij-
skega vzdrževanja (rekonstrukcija kotlarne)
v višini 80 DEM/m2.

3. Ponudbe je potrebno poslati 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov pro-
dajalca TIMA Holding, d.d., Svetozarevska
10, Maribor.

4. Pravico do nakupa imajo vse pravne
in fizične osebe, če plačajo 20% izklicne
cene kot varščino na ŽR 51800-601-63914
in o tem predložijo dokazilo oziroma če
plačajo varščino do predpisanega roka.

5. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
pogodbo najkasneje v petih dneh po pisme-
nem obvestilu, da je izbran in plačati kupni-
no v osmih dneh po sklenitvi pogodbe.

Plačilo s poboti ni možno.
Plačano varščino bomo kupcu vračunali

v ceno, drugim udeležencem pa vrnili takoj
oziroma najkasneje v 10 delovnih dneh.

6. Možen je nakup posamezne pisarne.
7. Nepremičnina je naprodaj po načelu

vidno kupljeno.
8. Davek na promet nepremičnin in vse

druge stroške, povezane s prenosom lastniš-
tva plača kupec.

9. Ogled prostorov po predhodnem do-
govoru na tel. 062/20-991, vsak delovnik
od 8. do 15. ure, pri Mlekužu.

Tima Holding, d.d.
direktor družbe

Št. 446-40/75 Ob-3778

Mestna občina Celje, Sklad stavbnih
zemljišč, komisija za nadzor nad upravlja-
njem s poslovnimi prostori, komisija za od-
dajo stavbnih zemljišč v začasni zakup ob-
javljata

razpis
1. Za oddajo poslovnih prostorov v za-

časni najem
V najem za določen čas se oddajo po-

slovni prostori:
1. Ljubljanska 16: prostor v visokem

pritličju v izmeri 27,74 m2.
2. Stara Dečkova 10, pritličje v izmeri

58,8 m2 ter del garaže v izmeri ca. 15 m2.
Poslovni prostori pod točko 1. v viso-

kem pritličju in mansardi so primerni za
trgovinsko, gostinsko servisne dejavnosti,
pod točko 2. so prostori primerni za trgo-
vinsko servisno dejavnost.

Bodoči najemniki poslovnih prostorv so
dolžni urediti poslovni prostor v skladu z
bodočo namembnostjo na svoje stroške.

Najemne pogodbe se bodo sklepale za
določen čas za dobo treh let s pogojem, da se
lahko prekinejo pred iztekom roka treh let
brez povračila stroškov in nadomeščanja po-
slovnih prostorov v primeru, da bo potrebno
objekt iz urbanističnih razlogov porušiti.

2. Za oddajo stavbnega zemljišča v za-
časni zakup

V začasni zakup se odda stavbno zem-
ljišče: parc. št. 685/7 in 696/44, k.o. Ostrož-
no.

Zemljišče je primerno za postavitev pro-
dajnega kontejnerja.

Pri odločanju o dodelitvi poslovnih pro-
storv in stavbnega zemljišča bosta komisiji
dali prednost kandidatom, ki bodo:

– pripravljeni poravnati stroške investi-
cijskih vlaganj v prostore dosedanjim na-
jemnikom,

– ponudili program, ki se najbolj vklju-
čuje v okolje in trdnejše jamstvo za realiza-
cijo programa,

– opravljali deficitarno dejavnost in za-
poslili več delavcev.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati uredili po-

slovni prostor oziroma zemljišče na svoje
stroške,

– eventualno izjavo, da so pripravljeni
poravnati investicijska vlaganja prejšnjim
najemnikom,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Ponudbe je potrebno oddati v 8 dneh po
objavi tega razpisa na Sklad stavbnih zem-
ljišč občine Celje, Trg Celjskih knezov 9,
kjer dobijo interesenti tudi vse potrebne in-
formacije tel. 063/484-822, int. 351.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je tri-
deset dni od dneva izteka razpisnega roka.

Sklad stavbnih zemljišč

Št. 199/97 Ob-3858

DPN-UBK Družba za promet z nepre-
mičninami in trgovino, d.o.o., Tržaška cesta
116, Ljubljana preklicuje izjavo o ustrezno-
sti posamično pregledanega vozila št.
B0049286 za Opel astro 1.4 (št. šasije:
WOL000058S5227441), ki jo je po poobla-
stilu Urada Republike Slovenije za standar-
dizacijo meroslovje 1. 3. 1996 izdala AMZS,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 128.

Ažman Robert, Vrhovci cesta XI 11,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list št. 28-2405/96. s-56131

Čop Dominika, Plavški kot 3, Jesenice,
preklicuje priglasitveni list opr. št.
14-0225/94, izdan leta 1994. g-56226

Jakupi Šaip, Cesta dveh cesarjev 104,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list, opravilna št. 26-894/94. s-56026

Jejčič Iztok, Matena 10, Ig, preklicuje
štampiljko z napisom ARKADA d.o.o. Ljub-
ljana-Ig. s-56070

Kemična čistilnica, Zavetiška 6, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list št.
28-2045/95 5555909 na ime Vadnjal Zden-
ka. s-56022

Kraft d.o.o, Vojkova 58, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljko z naslednjo vsebino:
KRAFT d.o.o. Ljubljana, Vojkova 58. št. 1.
s-56334

Krajnc Peter, Fram 103/a, Fram, prekli-
cuje priglsitveni list št. 064-3223/95.
m-1754

Senica Marjan, Framska 9, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list št. 064-1221/94.
m-1731

Urviščar Ivan, Marjana Kozine 10, Met-
lika, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
310003094. g-56413

Vrhunc Tine, Plevančeva ulica 29, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom D.
ECCO d.o.o., Kardeljeva 10, Ljubljana.
s-56069

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Berglez Janko, Morje 101, Fram, potni
list št. AA 147605, izdala UE Maribor.
p-56158

Bizjak Maja, Gradnikove brigade 23, No-
va Gorica, potni list št. AA 399253. g-56168

Bizjak Saša, Gradnikove brigade 23, No-
va Gorica, potni list št. AA 399914. g-56167

Brčina Mijo, Ribnik 14, Trbovlje, potni
list št. AA 741658, izdala UE Trbovlje.
s-56015

Bukovec Lenart, Poljanska 23, Škofja
Loka, potni list št. BA 631644, izdala UE
Škofja Loka. s-56249

Čadež-Štrubelj Branka, Grablovičeva 22,
Ljubljana, potni list št. AA 60428, izdala
UE Ljubljana. s-56084

Črešnik Miljana, Dravče 20, Vuzenica,
potni list št. BA 0115330, izdala UE Radlje
ob Dravi. p-56124

Fajfar Ivan, Leška 11, Mežica, potni list
št. AA 424146. g-56163

Ferk Erik, Poropatova 6, 2000 Maribor,
potni list št. AA 612637, izdala UE Mari-
bor. p-56051

Forjan Dragica, Roška ulica 7/B, Mari-
bor, potni list št. AA 370974. p-56116

Forte Janez, Prvomajska 4, Litija, pre-
klic potnega lista št. AA 416038, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 52/97. s-56347

Fras Irena, Gregorčičeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 594942. s-56416

Gala Mojca, Javorjev drevored 5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 677471. s-56109

Gala Špela, Javorjev drevored 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 218707. s-56108

Glamočak Cvijan, Bevkova 10, Žalec,
potni list št. AA 864242. p-56145

Godar Stevo, Topniška 32, Ljubljana,
potni list št. AA 144202, izdala UE Ljublja-
na. s-56085

Golob Željko, Vas 68, Radlje ob Dravi,
potni list št. BA 050612. p-56011

Grbovič Milan, Vojkova 77, Ljubljana,
potni list št. BA 587457. s-56359

Gregorič Maja, Cankarjeva 52, Nova Go-
rica, potni list št. AA 983822. g-56057
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Gruden Ana, Med Ogradami 22, Solkan,
maloobmejno prepustnico AI 81748.
g-56325

Hengović Suzana, Gradišče 1, Lukovica,
potni list št. BA 412765. s-56289

Horvat Jože, Kranjčeva 8, Lendava, pot-
ni list št. BA 234413. p-56153

Hosner Stanislav, Čezsoča 12/A, Bovec,
potni list št. AA 467409, izdala UE Tolmin.
p-56012

Hrašovec Boža, Ul. Štrauhovih 39, Ma-
ribor, potni list št. AA 137200, izdala UE
Maribor. p-56146

Hrašovec Gvido, Zupančičeva 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 875007. s-56300

Humar Cvetko, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, potni list št. BA 357826.
g-56324

Hvala Aleš, Prešernova 16, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 398547, izdala UE No-
va Gorica. g-56164

Ilaš Irena, Robindvor 46, Dravograd,
potni list št. AA 000314305, izdala UE Dra-
vograd. p-56079

Jalušič Vlasta, Golnik 26, Golnik, potni
list št. AA 459800, izdala UE Kranj.
s-56112

Javornik Tanja, Celovška cesta 140,
Ljubljana, potni list št. AA 75414. s-56097

Jurca Albina, Sergeja Mašera 5, Koper,
potni list št. AI 115087, izdala UE Koper.
g-56058

Kavčič Dušan, I. tankovske brigade 5,
Sežana, potni list št. AA 199793. p-57005

Kernc Edna, Hrenova 18, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 62932. s-56184

Kezele Goran, Storžiška 35, Kranj, pot-
ni list št. BA 046367, izdala UE Kranj.
s-56242

Klobučar Jurij, Rašiška 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 527141. s-56101

Kocjančič Erik, Kvedrova 7, Koper, pot-
ni list št. BA 403402, izdala UE Koper.
s-56260

Kolar Franc, Trno 12, Kalobje, potni list
št. B 510746, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-56010

Koren Rolando, Stantetova ulica 11, Ve-
lenje, potni list št. BA 094999. p-56144

Kos Daniel, Krajna 56, Tišina, obmejno
prepustnico za Avstrijo št. 34540/89.
p-56196

Koser Bojan, Ul. Milke Volk 79, Oreho-
va vas, potni list št. BA 605. p-56143

Koser Milena, Ul, Milke Volk 79, Ore-
hov vas, potni list št. AA 859341, izdala UE
Marior. p-56142

Kovač Stanislav, Stara cesta 3, Logatec,
potni list št. AA 437323, izdala UE Loga-
tec. s-56316

Krapše Iztok, Borova vas 28, Maribor,
potni list št. BA 536086, izdala UE Mari-
bor. p-56113

Križnik Nela, Verd, Cesta Krim. odreda
134, Vrhnika, potni list št. AA 024874, iz-
dala UE Vrhnika. s-56106

Lampret Alojzija, Ul. Viktorja Koleša 6,
Ivančna Gorica, potni list BA 597194.
s-57038

Lasbaher Petra, Police 131, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 278143. p-56139

Lavrenčič Lucijah, Gregorčičeva 12,
Tolmin, potni list št. BA 123487, izdala UE
Ajdovščina. p-56161

Likar Lilijana, Križ 25, Sežana, potni list
št. BA 123788, izdala UE Sežana. p-56127

Lipič Rosmarie, Bratonci 169, Murska
Sobota, potni list št. BA 139141. p-56080

Logar Tadeja, Dol pri Borovnici 98, Bo-
rovnica, potni list št. AA 195962, izdala UE
Vrhnika. s-56012

Marion Milan, Ul. 1. maja 2, Divača, pot-
ni list št. AA 430694, izdala UE Sežana.
p-56159

Marion Milan, Ul. 1. maja 2, Divača, ma-
loobmejno prepustnico AI 78130, izdala UE
Sežana. p-56160

Markovič Andrej, Na zelenici 5 a, Vrh-
nika, potni list št. AA 744257, izdala UEV-
rhnika. s-56073

Marčič Otinja, Ruska 14, Maribor, potni
list št. BA 485957. p-56126

Mavrič Mojca, Kozarno 4/a, Dobrovo,
prepustnice AI 88358. g-56169

Miljavec Vanja, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, potni list št. AA 780273.
g-56326

Mlinar David, Zvirče 83, Tržič, potni list
št. AA 890579, izdala UE Tržič. p-56077

Mušič Katarina, Depala vas 84, Domža-
le, potni list št. BA 328109, izdala UE Dom-
žale. s-56361

Oblak Marjetka, Na Klancu 19, Vrhnika,
potni list št. AA 195547, izdala UE Vrhni-
ka. s-56299

Pauman Sebastjan, Ul Bratov Berglez 29,
Pragersko, potni list št. AA 487361, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-56150

Pem Ivan, Bevkova 3, Maribor, potni list
št. AA 724812. p-56187

Petrovič Alojzija, Nova vas 45 A, Ptuj,
potni list št. 775383, izdala UE Ptuj. g-56166

Petrovič Danijela, Gornje Pijavško 6,
Krško, potni list št. AA 396702. p-56186

Pezdirc Tomaž, Mucherjeva 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 215948. s-56417

Pjanić Alaga, Rimska 11, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 310711. s-56293

Pomberg Sonja, Kremberg 25, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 000521845,
izdala UE Lenart. m-1733

Poropat-Lovrecich Suzana, Polje 15, Izo-
la, prepustnico št. AI 110216. p-56198

Poštrak Mateja, Dolge njive 9, Voličina,
potni list št. AA 793193. m-1753

Praznik Rajmund, Kotlje 134, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 185965, izdala-
UE Ravne na Koroškem. g-56230

Praček Liča, Sečovlje 54, Sečovlje, pot-
ni list št. AA 506344, izdala UE Piran.
g-56165

Prešeren Gregor, Rebr 12, Bled, potni
list št. AA 903546, izdala UE Radovljica.
p-56140

Primožič Jurij, Verd Cesta Krim. odreda
34, Vrhnika, potni list št. AA462713, izdala
UE Ljubljana. s-56107

Radonjić Živilo, Trg Prekomorskih bri-
gad 6, Ljubljana, potni list št. AA 711323.
s-56268

Rebolj Igor, Zg. Pirniče 10 F, Medvode,
potni list št. BA 680632. s-56211

Rehak Egon, Vrazova 4, Maribor, potni
list št. AA 122981, izdala UE Maribor.
s-56265

Reisman Dušan, Novo naselje 2, Ceršak,
potni list št. AA 498053, izdala UE Pesnica.
m-1774

Remic Miha, Pavšičeva 6, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 453131. s-56067

Repnik Vinko, Pristaniška 8, Maribor,
potni list št. BA 369697, izdala UE Mari-
bor. p-56007

Ručigaj Simon, Maistrova 5, Lenart, pot-
ni list št. BA 115099, izdala UE Lenart.
s-56078

Salijaj Avdi, Predloka 9, Črni Kal, potni
list št. BA 490735, izdano UE Koper.
g-56322

Sfiligoj Danijela, Bernetičeva 22, Ko-
per, potni list št. AA 289133. g-56059

Sluga Dejan, Gornja Radgona, Gornja
radgona, potni list št. A 766753. s-56261

Smajli Mustafa, Frankopanska 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 679806. s-56099

Sračnjek Peter, Dolič 110, Kuzma, potni
list št. AA 915861, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-56195

Strah Marija, Pot na Mol 6, Ljubljana,
potni list št. AA 818437. s-57110

Stomilović Ivan, Golo Brdo, Medvode,
potni list št. BA 521352. s-56341

Stružnik Nataša, Srednja vas pri Šenčur-
ju 61, Šenčur, potni list št. AA 407387, iz-
dala UE Kranj. p-56009

Šmigoc Liljana, Rožna dolina cesta
IV/20, Ljubljana, potni list, št. AA 463248.
s-57074

Šribar Borut, Agrokombinatska 6/D,
Ljubljana, potni list št. AA 316075. s-56302

Štrubelj Ana, Razgledna 16, Celje, potni
list št. BA 596220, izdala UE Celje. p-56138

Šulek Gorazd, Ul. 5 Prekomorske 13,
Ptuj, potni list št. BA 542644. g-56414

Švagelj Barbara, Ulica IX. Korpusa 52,
Piran, potni list št. AA 207619, izdala UE
Piran. g-56232

Švagelj Barbara, Ulica IX. Korpusa 52,
Piran, maloobmejno prepustnico št. 100442.
g-56236

Terglav Edo, Zoisova 5, Kranj, potni list
št. BA 693415, izdala UE Kranj. s-56313

Trajković Igor, Maistrova 8, Brežice,
potni list št. AA 418522, izdala UE Brežice.
p-56176

Turnšek Ivo, Mengeška 33, Trzin, potni
list št. AA 50368, izdala UE Domžale. s-56237

Valečič Barbara, Ul. I. Tankovske briga-
de 4, Sežana, potni list št. BA 326438, izda-
la UE Sežana. p-56178

Velkavrh Peter, Horjul 140, Horjul, pot-
ni list št. AA 172577. s-56329

Verbič Marseilla, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, potni list št. AA 443629, izdala
UE Maribor. p-56179

Vidaković Franjo, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, potni list št. AA 172634. s-56388

Vidaković Milka, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, potni list št. AA 680434. s-56389

Vignjević Danijel, Ul. H. Staneta 5, Ža-
lec, potni list št. BA 128514. p-56078

Vignjević Danilo, Ul. H. Staneta 5, Ža-
lec, potni list št. BA 154356. p-56090



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4290 Št. 56 – 12. IX. 1997

Virag Janez, Mladinska 22, Odranci, de-
lovno knjižico št. 21, ser. št. A 0342032,
izdala Občina Lendava. p-56141

Vitez Lea, Žirje 4, Sežana, prepustnico
VS št. AI 059661. p-56199

Wolf Mojmir, Selvire Tomassini 16,
Gornja Radgona, potni list št. AA 734601.
m-1768

Zagmajster Sonja, Frankolovo 14, Celje,
potni list št. AA 564909. g-56415

Žižek Andrej, Kettejeva 17, Maribor,
potni list št. AA 135661, izdala UE Mari-
bor. p-56174

Žižek Štefan, Tomšičeva 34, Murska So-
bota, potni list št. AA 420073. p-56193

Žlahtič Dušan, Sela pri Sobračah 68, Li-
tija, potni list št. BA 450928. s-56028

Župevc Tamara, Kardeljeva 51, Mari-
bor, potni list št. AA 658858, izdala UE
Maribor. p-56151

Druge listine
Ažman Jaka, Breg 129, Žirovnica 64274,

spričevalo 4. letnika Srednje šole Gimnazi-
je Jesenice, izdano leta 1997. g-56154

Ažman Sebastijan, Toplarniška 3, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1994. s-56328

Adrović Asad, Fužine 2, Kamnik, spri-
čevalo 5. letnika Srednje šole tehniških strok
Ljubljana-Šiška, izdano leta 1996. s-56018

Amon Kris, Cesta na Trato 22, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9708.
g-56353

Anderlič Miro, Stročja vas 88, Ljutomer,
spričevalo za poklicne voznike, izdano leta
1975. g-56255

Arko Jože, Lipovšica 5, Sodražica, vo-
jaško knjižico št. BC 031294. s-56297

Arko Jože, Lipovšica 5, Sodražica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1995. s-56298

Arčnik Nataša, Podpeč ob Dravinji, Lo-
če, delovno knjižico. p-56149

Ačkovič Aleš, Miklošičeva 4a, Kamnik,
spričevalo 3. letnika, izdano v letu 1995/96.
g-56041

Babič Zdravko, Matije Tomca 1, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 536,
izdala UE Domžale. s-56360

Bajc Danilo, A Gabrščka 58, Šempeter,
listino. p-56163

Banfi Branko, Dolina 12, vozniško do-
voljenje, št. 34789. p-56086

Banjanac Dušan, Njegoševa cesta 6,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101016907, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-56418

Bauk Davor, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1997. s-56095

Beganovič Enis, Alma Vivode 1, Piran,
spričevalo o zaključnih izpitih na SGTŠ,
Izola, izdano leta 1993. g-56159

Belović Nenad, Cesta Radomeljske čete
58, Radomlje, indeks Srednje kovinarske šo-
le , Domžale. s-56344

Benedik Silvo, Crngrob 12, Škofja Lo-
ka, spričevalo 8. razreda OŠ Blaž Ostrovr-
har Škofja Loka, št. 235/86. g-56035

Benedičič Franc, Log 23, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5385, izda-
la UE Škofja Loka. s-56082

Benčina Ana, Otlica 11a, Ajdovščina, de-
lovno knjižico, reg. št. 18274. g-56377

Bergant Matjaž, Dražgoška 27 A, Ljub-
ljana, spričevalo o strokovnem izpitu za tr-
govskega poslovodja, izdano leta 1994.
s-56007

Bernik Borut, Ob Žici 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 412065,
reg. št. 104074. s-56303

Bernot Franci, Prapreče 21, Lukovica,
zavarovalno polico št. 0489787, izdala Za-
varovalnica Adriatic. s-56182

Bertoncelj Gregor, Prušnikova 4, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične
šole Ljubljana-Šiška, izdano leta 1997.
s-56092

Bezgovšek Matej, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41197. p-56136

Bećirović Zijad, Bazoviška 4, Ljubljana,
indeks št. 21013069, izdala Fakultetaza
družbene vede v Ljubljani leta 1996.
s-56087

Bizjak Andrej, Papirniški trg 7, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika PTT SŠC v Ljublja-
ni, izdano leta 1996. s-56337

Bizjak Rajko, Dane 4, Sežana, spričeva-
lo 3. letnika in spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje kovinarske in prometne šole,
izdano leta 1991/92. g-56160

Blažič Simon, Bevkova 77A, Deskle,
vozniško dovoljenje. g-56304

Božič Andrej, Študentovska 1, Idrija,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jurij Vega,
izdano leta 1996. g-56348

Bodiroža Radmila, Bistrica 17, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 6687. p-56181

Bogojević Svetlana, Partizanska 7, Le-
nart v Slovenskih Gor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 291877. m-1715

Bovhan Dušan, Cesta OF 5, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika Ekonomske srednje šo-
le Trbovlj, izdano leta 1972/73. g-56254

Bozovičar Peter, Šujica 43 a, Dobrova,
spričevalo o končani šoli za voznika motor-
nih vozil, izdala Avtošola Ježica v Ljubljani
leta 1975. s-56075

Brajovič Dušanka, Zg. Kungota 72, Zg.
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9888. m-1781

Brančič Bogdan, Miklošičeva 2, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 16599. g-56047

Bračanov Igor, Ul. Sv. Petra 13, Izola,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper, šol-
sko leto 96/97. g-56193

Bračko Bernarda, Kocljeva 13, vozniško
dovoljenje. p-56156

Brežan Jože, Drožanjska 5, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 3695,
izdala UE Sevnica. s-56013

Breznik Aleš, Dalmatinova 4, Černelav-
ci, listino. p-56088

Brodnjak Janko, Formin 39 A, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25561. g-56365

Bucik Egon, Cankarjeva 74, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BF, izdano UE
Nova Gorica. p-56129

Casarsa Valentin, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-56131

Cehtl Ivan, Sp. Dobrenje 36, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9644.
m-1729

Cesar Janja, Gortanov trg 1, Koper, spri-
čevalo Bolničarske šole. g-56194

Cesar Janja, Gortanov trg 1, Koper, spri-
čevalo Osnovne šole. g-56198

Cestnik Tomaž, Nožiška 7 Šmarca, Kam-
nik, zaključno spričevalo ZUIM Kamnik ,
izdano leta 1997. g-56346

Cunder Marko, Stožice 19 a, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika, izdala Gimnazija Ljub-
ljana-Šiška leta 1997. s-56270

Cvijić Ružica, Matjaževa 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano na ime Pajkić, izdano
leta 1990/91. s-56381

Cvikl Dušan, Voduškova ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Šubičeve gimna-
zije, izdano leta 1996. s-56196

Cvitanovič Željko, Liminjanska 89, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B. g-56366

Čebulj Vinko, Olševek 70/Č, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
23113, reg. št. 16596. g-56292

Čehovin Boris, Stjenkova 19/C, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1076.
g-56311

Čepelnik Matjaž, Čečovje 24, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Gimnazije,
izdano leta 1995/96. g-56158

Čerenak Silvester, C. Kozj. odr. 4, Štore,
listino. p-56172

Černe Ingrid, Renče Martinuči 6, Renče
pri Novi Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne frizerske šole v Ljubljani,
izdano na ime Lužnik Ingrid, izdano leta
1974/75. s-56397

Černigoj Alenka, Rovte 5, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 131516,
reg. št. 3928. s-56229

Černič Aleš, Partizanska 10, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13774. g-56319

Češarek Franc, Šeškova 29, Ribnica,
spričevalo 3. letnika PKUGŠ, Domžale, iz-
dano leta 1980. s-56009

Čizmic Fetha, Cesta Tavčarjeva 33, Je-
senice, zaključno spričevalo, izdano leta
1976/77. g-56287

Črešnjovec Blaž, Ulica 9. Junija 1, Ljub-
ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vižmar-
je-Brod, izdano leta 1990. s-56024

Džajič Aleksandra, Rodine 51, Žirovni-
ca 64274, zaključno spričevalo STOŠ Kranj,
izdano leta 1981. g-56320

Dabižljevič Suzana, Vrhovlje 26, Koj-
sko, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje eko-
nomsko in trgovske šole v Ljubljani.
g-56188

Dagrič Goran, Kotarjeva 4 83/a, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
g-56217

Damiš Daniel, Cesta 4. julija 58, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 101156. m-1759

Demšar Simon, Studeno 28, Železniki,
delovno knjižico. s-56074
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Dietinger Nevenka, Engelsova 52, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. B št. 72779.
m-1762

Dimnik Dragana, Fabianijeva 31, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika, izdala Gimnazi-
ja Vič v Ljubljani leta 1995. s-56103

Doberšek Nataša, Mladinska ulica, Do-
bova, vozniško dovoljenje. p-56016

Dobravc Luka, Škapinova 3, Celje, spri-
čevalo za OŠ. p-56082

Dolenec Borut, Krakovska 10b, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31281.
s-56065

Dolinar Jelka, Moše 30 a, 1216 Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH št, S
1165380. reg, št. 216337. s-56205

Drimovec Mateja, Partizanska cesta 10a,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole ekonomske in družboslovne usme-
ritve v Kranju, izdano leta 1992. g-56150

Duh Valentina, Prvomajska 55, Sevnica,
delovno knjižico št. 13106, izdana 1991, SŠ
0180427 Trebnje. g-56210

Dujmenovič Slavko, C. Josipa Ribičiča
10, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 3034, izdala UE Cerknica.
s-56115

Dimitrov Primož, Cesta na Obrije 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje BGH, št. S
1138592, reg. št. 215416. 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. s-56314

Đukić Zlatan, Gospodinjska 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 653801, reg. št. 181490. s-56327

Elbl Mihec, Kobilščak 10, Radenci, di-
plomo Srednje agroživilske šole Maribor,
izdano leta 1984/85. m-56025

Elikan Slavko, Mala stara vas 14 B, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13705, izdala UE Grosuplje. s-56235

Ernestl Aleš, Na Jami 1, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje šole Centra stro-
kovnih šol, izdano leta 1992. s-56136

Ečimović Sunčica, Vinogradniška 12,
Metlika, spričevalo 3. in 4. letnika, izdala
Srednja gradbena šola v Novem mestu leta
1996 in 1997. s-56081

Fajs Stanka, Imenska Gorca 19, Podčetr-
tek, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠGT
Celje, izdano leta 1989/90. g-56214

Falnoga Ivan, Pot v Lešje 4, Vojnik,
dvižni listek N 633 Urarja Trglavčnik Celje.
m-1776

Fatur Damijan, Vilharjeva ulica 47, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9157, izdala UE Postojna. s-56014

Fazlič Kahman, Ul. Talcev, Zagorje, voz-
niško dovoljenje. p-56155

Felser Ivan, Plintovec 46, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št.
7372. m-1761

Ferenc Janez, Ruperče 55, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 58803.
m-1748

Ferfolja Amedei, Orehovlje 28/B, Mi-
ren, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH.
p-56019

Fižolnik Nadica, Sp. Dobrenje 50, Pe-
snica pri Mariboru, zaključno spričevalo
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1976. m-1720

Fijavž Skaza Darinka, Bukovlje 38 A,
Stranice, indeks Dopisne delavske univer-
ze. g-56199

Fijavž Skaza Darinka, Bukovje 38 A,
Stranice, spričevalo 2. in 3. letnika Eko-
nomske šole pri Dopisni Delavski univerzi
Ljubljana. g-56208

Filej Aleš, NHN 19, Sevnica, zaključno
spričevalo 8. razreda OŠ Savo Kladnik, iz-
dano leta 1984/85. g-56284

Fon Nada, Vita Kraigherja 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH št. 91771.
m-1751

Forjan Nada, Brodarjeva 28, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 28884. p-56073

Frank David, Gabrk 10, Obrov, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 974959,
izdala UE Ilirska Bistrica. s-56178

Full Point d.o.o, Vojkovo nabrežje 30,
Koper, zavarovalno polico št. 471250.
g-56143

Furlan Andrej, Golnik 10, Golnik, vozno
karto št. 419196 Alpetour. g-56392

Furlan Bojana, Delpinova 18, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-56173

Gajšek Nataša, Zagrad 69, Celje, spričeva-
lo 4-letnika za šolsko leto 1996/97. g-56209

Gačnik Dušan, Majeričeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3379.
m-1726

Geisler Brigita, Ul. Poh. bataljona 34,
Maribor, delovne knjige. m-1779/A

Glavica Mira, Prešernova 5, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16903, izda-
la UE Domžale. s-56243

Gliha Vida, Simona Jenka 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8723,
izdala UE Domžale. s-56333

Gobec Miroslav, Pot v Konjsko 23, Voj-
nik, spričevalo za poklic avtomehanik, iz-
dano leta 1973. g-56161

Gojkovič Marko, Ul. 1. Maja 6, Sežana,
spričevalošt. 43/3 izd. 29697. p-56017

Golobič Brigita, Vransko 179, Vransko,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-56349

Golub Grega, Trnovska 10, Ljubljana,
spričevalo OŠ Trnovo, izdano leta 1994.
s-56086

Gomboc Štefan, Kranjčeva 24, Morav-
ske Toplice, spričevalo. p-56118

Gomzi Milan, Cogetinci 58, Lenart v
Slovenskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
AEBGH, št. 9716. m-1766

Gorenak Franc, Kamna Gora 13, Loče,
zaključno spričevalo Kovinarske šole.
p-56190

Gosenca Petra, Radovica 25 A, Metlika,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1997. g-56252

Gostiša Radoška, Lapajnetova 29, Idrija,
zaključno spričevalo Srednje družboslovne
šole Jurij Vega v Idriji, izdano leta 1990.
s-56089

Gržinič Damjana, Čentur 6, Koper, de-
lovno knjižicošt. 20287. g-56141

Gradišnik Franc, Mislinjska Dobrava 99,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
0362900. g-56190

Grbovič Milan, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S734310, reg. št. 59214. s-56358

Grobovšek Branko, Ponikva 43, Ponik-
va, spričevalo. p-56094

Habič Eva, Trebinjska 14, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-56273

Habjan Lidija, Jerman vrh 11, Škocjan,
spričevalo 8. razreda OŠ Škocjan, izdano
leta 1982. g-56406

Hakl Marko, Radenci, listino št. 10822.
p-56089

Horvat Franc, Kovaška ulica 20, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3184. p-56008

Horvat Rajko, Tesarska 3/C, Kočevje,
listino. g-56290

Horvat Sašo, Zlato Polje 3 b, Kranj, de-
lovno knjižico. g-56408

Hoyer Matjaž, Sadarjeva 18, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17847,
izdala UE Kamnik. s-56100

Hribar Bogdan, Partizanski vrh 4, Tr-
bovlje, spričevalo o zakljućnem izpitu Sred-
nje šole za poklicne voznike, izdano leta
1977 na Ježici. s-56203

Hribernik Majda, Oprešnikova 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
288211, reg. št. 1137, izdala UE Kranj.
g-56043

Humar Darko, Bilje 44, Rence, listino.
g-56295

Humar Irena, Trg Revolucije 2A, Trbov-
lje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Postoj-
na, izdano leta 1980. g-56402

Humski Bojan, Rogaška Slatina, listino.
p-56184

Husejnagić Mujaga, Kerenčičeva 4, Ma-
ribor, diplomo Srednje kovinarske šole Ma-
ribor, izdana leta 1979. m-1713

Indof Helena, Stična 47 B, Ivančna Go-
rica, maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1976 na ime Ga-
zvoda Helena. s-56060

Ivanjko Marjan, Brilejeva 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052031, reg. št. 133809. s-56269

Jagušič Marijana, Matije Tomca 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33453, izdala UE Domžale. s-56258

Jakob Peter, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, št. 10228. p-56123

Jalen Uroš, Nazorjeva 6, Kranj, osebno
izkaznico. g-56409

Jalen Uroš, Nazorjeva 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 37267, št.
1091470. g-56410

Jamnik Stane, Cesta v Polico 9, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico št.
000115, izdala Zavarovalnica Mercator.
s-56227

Janžekovič Jožica, Moškanci 46a, Gori-
šnica, 3. delnice št. 00369594, izdane od
Mercator banke. g-56044

Jančar Marko, Gore 6, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4653, izdala Občina Hrastnik. g-56137

Jasnič Matjaž, Opekarniška 29 Vrtojba,
Šempeter, spričevalo. p-56175

Javornik Tanja, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448418, reg. št. 173006. s-56098
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Jazbec Marjan, Dobrova 27, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6298.
p-56189

Jazbec Stanislav, Mencigerjeva 14, Kr-
ško, zaključno spričevalo Srednje frizersko
strojne šole. g-56038

Jež Katja, Gradišče 33-B, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18545.
g-56378

Jež Zdenka, Gradišče 33-B, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-56120

Jelen Alen, Borštnikova 65, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95315.
m-1760

Jelenc Dušan, Laze 1, Rob, vozniško do-
voljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 21978, reg.
št. 127533. s-56419

Jelenc Dušan, Laze 1, Rob, službeno vo-
zovnico LPP, št. 2957. s-56420

Jelovčan Pero, Bokalova 12, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH. g-56054

Jereb Rok, Zg. Bitnje 180, Žabnica, voz-
no karto relacija Bitnje-Stražišče-Kranj.
g-56276

Jeznik Dušan, Sv. Primož na Pohorju 63,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3442, izdala UE Radlje ob Dravi. p-56096

Ječmenica Tatjana, Gregorčičeva 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81086. m-1784

Jordan Milena, Dol. Prekopa 39, Kosta-
njevica na Krasu, diplomo SŠGT na ime
Cimerman Milena. g-56251

Jovanović-Alič Darinka, Tugomerjeva 6,
Ljubljana, spričevalo OŠ Vide Pregarc v-
Ljubljani, izdano na ime Jovanović Darin-
ka. s-56307

Jovanović-Alič Darinka, Tugomerjeva 6,
Ljubljana, spričevalo 1. 2. 3. in 4. letnika 6.
Gimnazije Ljubljana-Moste in zaključno
spričevalo, izdano leta 1970, na ime Jova-
nović Darinka. s-56306

Jošt Ana, Iršičeva 8, Celje, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje tehnične šole Celje.
p-56165

Jurak Bogdan, Kovača vas 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17025. g-56403

Jurko Ivan, Klanc 62/b, Dobrna, listek
za uro N 6463 pri urarju Trglavčnik, Ptuj.
m-1777

Kadunc Ivan, Peričeva 7, Ljubljana, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. s-56023

Kaker Jože, Primož 67, Ljubno ob Savi-
nji, zavarovalno polico št. 435330, izdala
Zavarovalnica Adriatic. p-56003

Kalan Katarina, Betonova 56, Kranj,
spričevalo 8. razreda OŠ Predosle. g-56222

Kalan Tomaž, Hafnerjevo naselje 107,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20013. s-56201

Kaluža Borut, Gregorčičeva 1, Ilirska Bi-
strica, spričevalo 1. in 2. letnika, izdala
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani leta 1991 in 1992. s-56080

Kamenik Romana, Partizanska 40, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23864, izdala UE Škofja Loka. s-56019

Kandić Romana, Vodnikova ulica 3, Bre-
žice, indeks Filozofske fakultete v Ljublja-
ni. s-56053

Kapun Boštjan, Zgornji Duplek 92,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. 101992. m-1750

Kardoš Ernest, G. Petrovci, Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 24512. p-56093

Karlin Silvija, Cesta Maršala Tita 45,
Jesenice, indeks FAGG Ljubljana. s-56220

Karlovčec Bojan, Trnoveljska 26, Celje,
zavarovalno policošt. 0488403. g-56144

Kastelic Rok, Vir pri Stični 55, Ivančna
gorica, spričevalo 4. letnika, izdala Srednja
računalniška šola v Ljubljani leta 1993.
s-56177

Kavnik Valentina, Podgorska 44, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14016. g-56125

Kavnik Valentina, Podgorska cesta 44,
Slovenj Gradec, indeks Filizofske fakultete
v Ljubljani. s-56129

Kavšek Vida, Na Dobravo 9, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 352.
p-56015

Kavčič Marko, Šentjošt nad Horjulom
53, Horjul, spričevalo 1. letnika, izdala Gim-
nazija Vič leta 1997. s-56174

Kačinari Marcel, Kidričeva 35, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 21191. g-56126

Keber Damjan, Prežihova 10, Brežice,
listino. p-56121

Kelc Franc, Turški vrh 70 B, Zavrč, za-
ključno spričevalo Poklicne šole voznikov-
motornih vozil. g-56280

Kete Jana, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
spričevalo. p-56083

Kirbiš Igor, Trojiški trg 3, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7723. m-1735

Kirm Miran, Zabukovje 29, Mirna, spri-
čevalo 1. letnika, izdala Srednja gostinska
in turistična šola Novo mesto leta 1997.
s-56076

Kneževič Dragan, Sallaumines 10, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3216. g-56398

Knez Marjan, C. I Istrske brigade 97/A,
Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 20503.
g-56121

Kobal Barbara, IX. Korpus 8, Izola, let-
no spričevalo 1. in 2. letnika. g-56031

Kocjančič Andrej, Frenkova, Pobegi,
spričevalo 1. letnika , izdano leta 1993/94.
g-56277

Kodarin Jaka, Boršt 18, Marezige, spri-
čevalo 3. letnika SGTŠ. g-56264

Kodrič Karmen, Bevkova 10, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 674903,
izdala UE Žalec. p-56148

Kodrič Karolina, Mrtvice 15, Leskovec,
spričevalo letnik 1991/92. g-56387

Kogoj Nežka, Šolska ulica 15, Nova Go-
rica, preklic vozniškega dovoljenja kat.
BGH. g-56056

Kokol Damjan, Dolane 31 B, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH št. 29970,
izdano UE Ptuj. g-56278

Kolarec Cvetko, Kostrivnica 4, Kalobje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10452,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-56076

Kolarič Stanislav, Dolnja Bistrica 75,
Črenšovci, priglasitveni list št. 22-0248/94
51579. 5 p-56018

Kolbl-Čolnik Renata, Korotanska 4, Ra-
denci, maturitetno spričevalo SCTPU-Gim-
nazije pedagoške smeri, izdano leta 1983,
izdano na ime Kolbl Renata. g-56310

Kolmančič Sonja, Sestranska vas 16, Go-
renja vas, spričevalo 1. in 2. letnika Peda-
goške Gimnazije v Ljubljani, izdano na ime
Zavodnik Sonja, izdano leta 197 in 1981.
s-56339

Koncut Helena, Kneza Koclja 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-56380

Konstantini Jože, Vogelna 8, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0477521, izdana od
Zavarovalnice Tilia, velja od 1996-1997.
s-56335

Kopeč Štefan, Kernova 8, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje šole Domžale,
izdano leta 1973. s-56262

Kopriva Iztok, Zalog pri Škofljici 18,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146038, št. 184335. s-56091

Kordiš-Kneip Jadranka, Cesta 9. avgus-
ta 30, Zagorje, zaključno spričevalo za Go-
stinsko šolo, Zagorje. g-56119

Koren Igor, Kunaverjeva 1, Ljubljana,
indeks Srednje ekonomske šole v Ljubljani.
s-56045

Kores Bernardka, Rošpoh 65, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96033,
izdala UE Maribor. m-1711

Kos Klavdija, Troblje 9, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH št.
10980. g-56104

Kosanović Nikica, Miklošičeva 19,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 20497, izdala UE Domžale.
s-56213

Kotnik ·Valerija, Vrzdenec 48/b, Horjul,
indeks Srednje gradbene šole v Ljubljani.
s-56248

Kovač Marjan, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu št. 12,
izdala Tehniška šola za strojno stroko v
Ljubljani dne 21. 9. 1968. s-56175

Kovač Melita, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 166957, S 928086, izdala UE Ljubljana.
s-56072

Kovač Nadja, Podcerkev 1 B, Stari trg
pri Ložu, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 1996/97. s-56355

Kovačevič Perica, Vrhovo 36, Radeče,
spričevala. p-56014

Kovačič Božena, Vrhje 73, Kapele, voz-
niško dovoljenje. p-56122

Kozel Silva, Lahova 19, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BEGH, št. 20158. iz-
dalaUE Maribor. m-1773

Kozjek Ado, Gabrovška 23, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Komercialne šo-
le, izdano leta 1969. g-56369

Kozlovič Edi, Butari 5 A, Gračišče, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1977. s-56363

Košič Damjan, Breg 32, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10568. p-56200

Koščak Jože, Streliška 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653773, reg. št. 184696. s-56259

Krže Simona, Knafljev trg 14, Ribnica,
spričevalo št. 7-168/I. g-56039
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Kragelj Emili, Žitence 40, Jurovski dol,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3937. m-1764

Kragelj Miran, Kneža 1 B, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. 1098907. p-56133

Krajnc J., Zagorci 9, Juršinci, diplomo.
p-56169

Kralj Anton, Mala vas 22, Videm, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11862, izdala UE Grosuplje. s-56010

Kralj Peter, Ljubljanska 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105502.
m-1716

Kraljič Janez, Medvedica 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 351,
izdala UE Grosuplje. s-56179

Krauthaker Martin, Litostrojska 36,
Ljubljana, delovno knjižico št. 657867.
s-56246

Kronovšek Alojz, Kersnikova 6a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792537. p-56006

Kropivšek Karli, Gradež 32, Izlake, za-
varovalno polico št. 0475471, izdala Zava-
rovalnica TIlia. g-56224

Krpan Elizabeta, Loke 26 G, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. kat. g-56133

Krsnik Jože, Popovci 10A, Ptujska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. 34466.
g-56140

Krstič Saša, Jasenice, Žitorađe, spriče-
valo OŠ Šentvid-Ljubljana. s-56066

Krt Dominik, Zg. Stranje 17 A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5908,
izdala UE Kamnik. s-56244

Kukovec Igor, Herbesteinova ulica 33,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1996. s-56102

Kukovec Irena, Kolodvorska 2, Ormož,
vozniško dovoljenje. p-56125

Kukovičič Aleš, Milčinskega 6, Celje,
indeks št. 82132011 Ekonomske poslovne
fakultete v Mariboru. s-56049

Kuzma Sabina, Predanovci, Preddvor,
delovno knjižico. p-56183

Lah Ivan, Ulica Toneta Mezive 12, Slo-
venske Konjice, spričevalo Srednje šole.
g-56215

Lajter Ištvan, Dobrovnik 6/c, Dobrov-
nik, zavarovalno polico št. 0454482, izdala
Zavarovalnica Adriatic Koper. g-56139

Lakota Mirko, Kolodvorska 4, Bled, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-0583/94, št.
5602944. izdano leta 1994. g-56384

Lakota Nataša, Parecag 136, Sečovlje,
spričevalo. g-56312

Lampič Franc, Podmolniška 45, Dobru-
nje, 11. delnic 2. emisije št. 01082981, izda-
la Mercator banka. s-56006

Laptuš Marjan, Vrazova ulica 60, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 96411,
izdala UE Maribor. m-1719

Laufer Robert, Kogojeva ulica 10, Ljub-
ljana, indeks Srednje strojne in kovinarske
šole v Ljubljani. s-56124

Lavrič Branko, Prilesje 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846938, št. reg. 198626. s-56187

Lavrič Dušan, Pod Gozdom c. VI/19,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 2169, izdla UE Grosuplje. s-56245

Lazarevski Zoran, Destradijev trg 5, Ko-
per, spričevalo o končani OŠ. g-56374

Lencič Miroslava, Markova pot 5, Šem-
peter, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-56296

Likavec Damijan, Fochova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90926.
m-1756

Lipicer Tomaž, Goriška cesta 24, Do-
brovo v Brdih, spričevalo TŠC Branko Bre-
lih, Nova Gorica, izdano leta 1994/95.
g-56170

Ljezi Miradije, Rutarjeva 4 C, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-56370

Ložar Franc, Hruševska 41, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike Ježi-
ca, izdano leta 1981. s-56094

Lorenčič Robert, Bunčani, Busovača, li-
stino. p-56137

Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Ko-
menda, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ
Rudolf Maister, šolsko leto 1992/93.
g-56191

Lukaćoć Robert, Moravci, listino. p-56185
Maglovsky Marjetka, Lojzeta Hrovata 5,

Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44798, izdala UE Kranj. g-56294

Mahorčič Miloš, Kotlje 114, Ravne na
Koroškem, indeks Filozofske fakultete, št.
18910689. s-56267

Majerič Franc, Ptujska gora 16 A, Ptuj-
ska gora, zaključnega spričevala Poklicne
šole voznikov motornih vozil. g-56279

Makovec Slavko, Ljutomer, listino.
p-56191

Maksič Nina, Mlinska pot 22, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in Gimnazije Ljubljana, izdano leta
1996. s-56034

Malaj Musaja, Hladilniška pot 34, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244463419. s-56025

Malekovič Jasna, Kardeljeva 77, Mari-
bor, spričevalo 2. in 3. letnika Pedagoške-
gimnazije Maribor. m-1736

Malinarič Danijelo, Bonin 41 A, Koper,
potrdilo o strokovni usposobljenosti proda-
jalca št. 1286-1027/99. g-56218

Manfreda Zoran, Kemperšče 1, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-56130

Marinvest Izola, Morova 6A, Izola, za-
varovalno polico št. 0359595. g-56219

Marič Jože, Murski Črnci 20, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 28104. p-56197

Marič Marjana, Rankovci 31, Tišina, let-
no spričevalo Gimnazije. p-56192

Markoja Iztok, Martina Krpana 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-56323

Markovčič Aleksander, Levčeva 10,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 19036, izdala UE Domžale. g-56005

Matičič Milena, Kalohova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH št. 5904, iz-
dala UE Maribor. m-1727

Matjašič Franc, Rotman 14, Juršinci,
spričevalo Poklicne šole za voznike Ljub-
ljana-Ježica, izdano leta 1979. g-56096

Matjašič Margareta, Plač 7, Zg. Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 698.
m-1780

Maver Simon, Lucija Liminjan 19 a, Por-
torož, indeks. g-56315

Mavrič Igor, Gregorčičeva 36, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-56134

Mavrič Marko, Scopolijeva 81, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1013508, reg. št. 182608. s-56331

Medvešek Tanja, Opekarna 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10807,
izdala UE Trbovlje. g-56345

Merzel Robert, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem. s-56272

Meznarič Polona, Aškerčeva 27, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26669.
m-1717

Mijatovič Elvira, Srednje Bitnje 48, Zad-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGA, št. S
639342, reg. št. 20700, izdala VE Kranj.
g-56114

Milošič Stanislav, Vukova 7, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 49998.
m-1765

Mintič Janez, Dvor 1, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6225, Izdala UE
Novo mesto. g-56263

Mirtič David, Grževa vas 23, Leskovec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, šolsko leto 96/97.
g-56192

Mitrović Miloš, Trg revolucije 6, Trbov-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehnične šole Zagorje ob Savi, izda-
no leta 1995. s-56093

Modic Vito, Šercerjeva 11, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9391.
S-56088

Moračanin Miomir, Černetova 7 A, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-56250

Moro David, Stopniška 4, Portorož, spri-
čevalo OŠ. g-56321

Morozov Andraž, Šarhova ulica 32,
Ljubljana, indeks Srednje šole za trgovin-
skodejavnost v Ljubljani. s-56062

Mozetič Darjo, Bilje 65, Rence, zaključ-
no spričevalo. g-56155

Mrevlje Jaša, Prešernova cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1996. s-56111

Mršić Dragan, Čolnarska cesta 8, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
10750, izdala UE Vrhnika. s-5620

Mršić Dragan, Čolnarska cesta 8, Vrhni-
ka, službeno izkaznico št. 2565 LPP.
s-56241

Mršić Ranko, V. Petkoviča Disa 1, Novi
Sad, spričevalo za voznike motornih vozil
Izobraževalnega centra za voznike motor-
nih vozil v Novem mestu, izdano leta 1978.
s-56029

Mršič Božidar, Ul. I. tankovske brigade
3, Sežana, zavarovalno polico, št. 0415588.
s-56200

Mulec Tomislav, Otok 3, Grahovo, za-
varovalno polico AO 0511520, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-56400

Munda Marko, Liminjan 14, Portorož,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran z ita-
lijanskim učnim jezikom, izdano leta 1996.
s-56332
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Murko Branko, Dobrteša vas 16/C, Šem-
peter, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 902085, izdala UE Žalec. p-56114

Nadvešnik Karmen, Cesta 24. Junija 26,
Ljubljana, delovno knjižico. s-56354

Najvirt Leopold, Celestrina 1c, Maribor,
poklicno vozniško spričevalo št. 2586 Šol-
skega centra Ježica. m-1728

Namestnik Borut, Glazerjeva 37, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6983.
m-1775

Nastran Janez, pod Plevno 43, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH. št.
4097. g-56050

Naumoski Aleksander, Potrčeva 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92713. m-1749

Oblak Emiljan, Tomaj 33, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH št. 13785.
p-56177

Omahen Mirko, Kopališka 16, Višnja go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11005izdala UE Grosuplje. s-56330

Orač Matej, Ljubljanska 15, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 37389. p-56084

Osenar Andrej, Glonarjeva 3, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole, izdano leta 1991/92.
s-56274

Osterc Nataša, Zofke Kvedrove 12, Mur-
ska Sobota, indeks Pravne fakultete Univer-
ze v Mariboru. g-56309

Pajtler Mirko, Podigrac 16, Zgornja Kun-
gota, zavarovalno polico št. 441603, izdala
Zavarovalnica Adriatic. m-1745

Papež Greta, Zlatoličje 86, Starše, za-
ključno spričevalo Pedagoške šole v Mari-
boru, izdano leta 1981. m-1725

Papež Miran, Sp. Slemen 50/b, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
153. m-1783

Paulin Branko, Breg 15, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG.
g-56135

Paulus Karol-Drago, Konovelova 11, Je-
senice, spričevalo o zaključnem izpitu iz
leta 1996, PIŠ šole Jesenice. g-56153

Pavković Ljiljana, Škerjančeva 4, Ljub-
ljana, diplomo, izdala Srednja upravno ad-
ministrativna šola v Ljubljani leta 1989.
s-56176

Pavlin Marko, Ozeljan 52C, delovno
knjižico. p-56171

Pelko Tit, Stritarjeva 23, Rogaška Slati-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnič-
ne šole Celje, izdano leta 1992/93. g-56367

Pelko Tit, Stritarjeva 23, Rogaška Slati-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje teh-
niške šole v Celju, smer strojništvo, izdano
leta 1992/93 in leta 1993/94. p-56170

Pelko Tit, Stritarjeva 23, Rogaška Slati-
na, listino. p-56182

Penec Rok, Prisoje 51, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14638, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-56368

Perc Peter, Planinca 11, Kalobje, spriče-
valo o končanem 7. razredu OŠ, izdano leta
1977/78. g-56308

Peric Melita, 9. sept. 257 Vrtojba, Šem-
peter, spričevalo 2. letnika Srednje frizer-
ske šole , SKPŠ Koper, izdano leta 1996/97.
g-56375

Perič Zoran, Nova vas nad Dragonjo 25,
Sečovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
11231, izdala UE Piran. s-56282

Peroša Sosič Stanislava, Pomjan 39,
Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, št,
26042, Koper. g-56127

Petančič Gregor, Mlinska pot 7, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. s-56030

Petkovič Andrejj, Pod Gozdom 2B, Ce-
lje, spričevalo zaključno Srednje tehniške
šole Celje, izdano leta 1991. g-56411

Petrič Edvard, Lesarska 15, Maribor, de-
lovno knjižico reg. št. 9451. m-1747

Petrič Luka, Kostanjevica na Krki, Kr-
ško, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole, izdano leta 1995/96. s-56301

Petrovič Mojca, Muzejski trg 1, Ptuj,
spričevalo Trgovske šole, izdano leta 1991.
g-56396

Pešec Janez, Notranje Gorice 51, Notra-
nje Gorice, vpisni list za čoln št.
02/03-1331/76-96. g-56350

Pinterič Franc, Flandrova 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113885,
S 1065626, izdala UE Ljubljana. s-56271

Pirnovar Barbara, Lebarška pot 7, Vodi-
ce, zaključno spričevalo Poklicne trgovske
šole v LJubljani, izdano leta 1979. s-56180

Pirš Janez, Jadranska 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. št. S 61776,
reg. št. 2395. s-56390

Planinšič Marija, Lend. 23 A, Murska
Sobota, spričevalo SZŠ, izdano leta 1975/76.
p-56134

Plut Andreja, Višnjevarjeva 3, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
sko komercialne šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. s-56181

Poženel Barbara, Linhartova 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077066, reg. št. 211062. s-56105

Poženel Davorin, Zemljičeva 21/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94894. m-1752

Polesnik Damjan, Breg 52, Polzela, di-
plomo Srednje rudarske šole, izdano leta
1991. g-56379

Poljšak Vinko, II. Prekomorske brigade
24, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
6893. g-56373

Pomberg Jožef, Žice 12/a, Sv. Ana v Slo-
venskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 4486. m-1755

Pomberg Sonja, Kremberk 25, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9616. m-1734

Poropat Damijan, II Prekomorske briga-
de 16, Koper, zaključno spričeva KOvinar-
ske šole. g-56142

Potočnik Damjan, Ljubije 25, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
9134. p-56162

Potočnik Mirko, Stahovica 24, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12817, izdala UE Kamnik. s-56257

Povše Janez, Mekinčeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 295885, reg. št. 18724. s-56206

Predovnik Vesna, Brilejeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika GimnazijeŠen-
tvid, izdano leta 1996. s-56197

Premzl Tomaž, Ul. 5 Prekomorske 4,
Ptuj, spričevalo 3. letnika SŠC Ptuj, Gimna-
zija Ptuj. g-56283

Primožič Matjaž, Sv. Duh 116, Škofja
Loka, spričevalo št. 2348, izdano leta 1985.
g-56036

Prislan Martina, Male Braslovče, Bra-
slovče, vozniško dovoljenje. p-56167

Pristavnik Josip, Crnolaška 11 Crni La-
zi, Tršče, potrdilo o vplačilu delnic št.
00103535/00, izdano od Mercator banke,
Ljubljana. g-56225

Prpič Janez, Periška 33, Ljubljana, zele-
no karto št. 0474751, izdala Zavarovalnica
Adriatic. s-56207

Prusnik Hinko, Berčičeva 7 A, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. AA 114822, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-56394

Pugelj Tanja, Nabrežje 18, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10947.
g-56128

Pukart, Loke 16, vozniško dovoljenje.
p-56135

Pukšič Jože, Gomilci 3A, Destrnik, spri-
čevalo Poklicne šoferske šole od leta
1984/85. g-56138

Puntar Jože, Mali Podlog 21, Leskovec,
delovno knjižicošt. 687485, reg. št. 2658.
g-56383

Purič Amira, Ulica Malči Beličeve 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545637, reg. št. 132602. s-56395

Purkat Franc, Ljubljanska c. 68, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3652, izdala UE Grosuplje. s-56189

Pustotnik-Barovič Magda, Znojile 3,
Čemšenik, zaključno spričevalo za Gostin-
sko šolo, izdano leta 1979. g-56118

Pušnik Marjan, Trg 4. Julija 10, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3233.
p-56164

Pušnik Rajko, Zgornja Orlica 16, Ribni-
ca na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 3263, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-56095

Rabič Matija, Kleče pri Dolu 31, Dol pri
Ljubljani, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-56231

Rakar Bojan, Dvori 13, Gračišče, diplo-
mo št. 185 SKPŠ, izdano leta 1991 Koper.
g-56221

Ravš Andrej, Sp. Preboukovje 1, Šmart-
no na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 16519. g-56371

Rehar Aljoša, Dobrna 34 G, Dobrna, voz-
niško dovoljenje. p-56115

Rejc Franc, Tolmin, zaključno spričeva-
lo. p-56013

Reljić Goran, Ulica Iga Grudna 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1992. s-56202

Repnik Sabina, Betnavska 198, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99802.
m-1712

Rečnik Egon, Pivola 74, Hoče, zavaro-
valno polico št. 0492367, izdala Zavaroval-
nadružba Adriatic. m-1710
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Richter Robert, Kvedrova ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izda-
no leta 1995. s-56195

Rifelj Nena, Prelovškova 9, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24102.
s-56256

Rimele Sergej, Ptuj, indeks. p-56180
Ristič Boro, Sp. Sečovo 49, Rogaška Sla-

tina, zaključno spričevalo Gradbene poklic-
ne šole Maribor, izdano leta 1980. m-1744

Rožanc Danilo, Recenjak 15/a, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 1333. m-1757

Rogelšek Izidor, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja kat.
ABCEFGH, št. 3828, objavljen v UL 50/97.
g-56407

Rogina Bruno, Potrčeva 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 80848, izda-
la UE Maribor. m-1714

Rok Bojana, Na vasi 34, Rakek, spriče-
valo 2. letnika Centra strokovnih šol, Ljub-
ljana, izdano leta 1992. s-56001

Roseinstein Anton, Brezje 9A, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH št. 754, iz-
dala UE Mozirje. p-56005

Rotar Olga, Špelina 11, Maribor, delov-
no knjižico. m-1718

Rošer Tonček, Prušnikova 2, Ljublja-
na-Šentvid, potrdilo o usposobljenosti vodi-
telja čolna, št. 02/13-05396-00/94. g-56352

Rupnik Vasja, Režiška cesta 5, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
967923, reg. št. 5109. s-56064

Sadar Bojan, Dergančeva 7 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60936, S
688866, izdala UE Ljubljana. s-56079

Salobir Danijel, Škofja vas, Škofja vas,
indeks. p-56119

Sapač Darko, Gederovska 26, Černelav-
ci, vozniško dovoljenje, št. 28447. p-56157

Selinšek Rajko, Župančičeva 12, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH. g-56046

Senegačnik-Levec Irena, Taborniška pot
3, Hrastnik, spričevalo Ekonomske šole, iz-
dano leta 1978/79 in 4. letnik, izdano leta
1979/80. g-56401

Senica Stanislava, Benedikt 102, Bene-
dikt, spričevalo SŠC Ptuj, Poklicne admini-
strativne šole št. 32/I, in zaključni izpit št.
33/I. g-56281

Simšič Mojca, Podpeč 9A, Preserje, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-56116

Skaza Brigita, Draženci 12, Hajdina, za-
ključno spričevalo. p-56172

Skerbiš Božidar, Stranske Makole 20/a,
Makole, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole Tacen, izdano leta
1995. s-56068

Skušek Polonca, Novo Polje cesta XVII
7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-56061

Slak Anja, Ulica v Kokovšek 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228407, reg. št. 165316. s-56113

Smole Jožefa, Migolica 1, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 648889,
reg. št. 9440, izdala UE Trebnje. g-56228

Smolnikar Justina, Kočna 9, Blejska Do-
brava, spričevalo OŠ. g-56146

Smrtnik Marko, Dovže 15 A, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10964,
izdano UE Slovenj Gradec. g-56318

Sobočan Brigita, Sketova 1, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0472135, izdala Zava-
rovalnica Tilia, velja od 1996-1997. s-56336

Stankovič Bojan, Gradišče 16, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
smer Komercialni tehnik, izdano leta 1997.
s-56399

Starc Anton, Slatnik 13, Ribnica, spriče-
valo o zaključnem izpitu št. 688/I-K. g-56291

Stevič Diko, Tomšičeva 70E, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice,
smer metalurški tehnik. g-56147

Stomilović Ivan, Golo Brdo 66, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320619, reg. št. 133306. s-56342

Stomilović Ivan, Golo Brdo 66, Medvo-
de, zavarovalno polico št. 9440505, izdala
Zavarovalnica Triglav. s-56343

Stopar Toni, Gregorčičeva 1, Kamnik,
spričevalo maturitetno Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1983. s-56382

Strnad Tomaž, Pri Cerkvi Struge 2, Stru-
ge, diplomo Srednje elektro šole v Ljublja-
ni. s-56063

Subotić Jana, Wolfova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321758, reg. št. 163059. s-56233

Svete Peter, Jezero 24, Preserje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 168314, reg. št.
184591. s-56372

Svečak Boštjan, Otemna 13 A, Šmartno,
dovoljenje 37666. p-56152

Šalamija Zdenka, Ulica Pohorskega ba-
taljona 119, Ljubljana, spričevalo končane
OŠ Danile Kumar, izdano leta 1982. s-56008

Šalomun Ana, Bilgerjeva 2, Žalec, dviž-
ni listek pri urarju Trglavčnik Celje št. 629.
m-1721

Šargač Melita, Trg borcev NOB 2, Dol
pri Hrastniku, spričevalo o končani osnovni
šoli, izdala OŠ Veržej leta 1994. s-56186

Šerjan Lidija, Ob ribniku 83, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek
Maribor, izdano leta 1990. m-1763

Šermazanov Nikita, Igriška ulica 12,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna št. 02/13-452/49/86, izdano pri
pristaniški kapetaniji Koper. s-56090

Šijanec Ferdo, Kamniška 30, Maribor,
delovne knjige. m-1779

Šimenc Boštjan, Rašiška cesta 10, Men-
geš, delovno knjižico. s-56247

Šiplič Zlatica, Vaneča 56, vozniško do-
voljenje, št. 28480. p-56087

Škafar Marija, Panonska 11, Odranci, de-
lovno knjižico. p-56154

Škorjanec Jože, Nova vas pri Šmarju 2,
Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16452, izdala Občina Šmarje pri Jelšah.
p-56075

Škornik Emil, Pobrež 46, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4746. g-56185

Škrjanc Martina, Šalka vas 153, Kočev-
je, zavarovalno polico št. 0447216, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-56016

Škufca Vlasta, Tesarska 3/C, Kočevje,
listino reg. št. 35075, ser. št. 160363, izdano
leta 1990. g-56288

Šlogar Tanja, Srebrničeva 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000291, reg. št. 209111. s-56048

Šmigoc Olga, Reševa 19, Ptuj, spričeva-
lo Trgovske šole št. 6/1. g-56393

Šori Metka, Cesta na Markovec 83, Ko-
per, spričevalo 4. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 1997. s-56130

Šrnjug Franjo, Porabska, Gornja Radgo-
na, listino. p-56117

Štalc Anže, Alpska 17, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25414. g-56152

Štepec Barbara, Ravenska pot 34, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
689344, reg. št. 57553. s-56340

Štimac Vladimir, Gosposvetska 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH.
reg. št. 40857, št. S 600440, izdala UE
Kranj. s-56052

Štrafela Jožica, Nova vas 8a, Markovci,
zaključno spričevalo Poklicne trgovskešo-
le, izdano leta 1981/82. g-56157

Štraus Damjan, Jakčeva ulica 11, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol-smer avtomehanik, izdano leta 1994.
s-56204

Štrukelj Uroš, Vipavska 4A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-56286

Štrukelj Uroš, Nova Gorica, listino.
p-56173

Šubarić Julijana, Glavarjeva 3, Mengeš,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. s-56123

Šulek Katarina, Frabkolovska 13, Mari-
bor, zavarovalno polico Zavarovalne druž-
be Adriatic AA-PON-136178, 1-AO-01
0477637. m-1807

Švegelj Rafko, Remihova 22, Kočevje,
spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu
št. 972 /14/ST-95. g-56356

Tanšek Dušan, Stritarjeva 2, Rogaška
Slatina, diplomo št. I-05/86 Srednje tehniške
šole v Celju, izdana leta 1986. s-56011

Tellis Alojz, Povrh 9, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8912, izdala
UE Mozirje. p-56004

Tica Milenko, Preradovičeva 31, Mari-
bor, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole Maribor tabor, izdano leta 1979.
m-1722

Tica Peter, Preradovičeva 31, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole Maribor Tabor, izdano četa 1974.
m-1723

Tisel Tatjana, Planina 55, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje kat. BFGH, št.
5370. p-56188

Tobakovič Svetlana, Opekarna 4, Trbov-
lje, spričevalo, izdano leta 1990/91. g-56391

Todorič Bogdana, Zechnerjeva 30, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1993/94. 4 g-56033

Tomšič Mirko, Azašče 138, Postojna, in-
deks št. 8048 Fakultete za organizacijske-
vede v Kranju. g-56149

Tonin Gregor, Pod Brezami 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841085, reg. št. 172360. s-56040
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Toplak Nataša, Podgrajsova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdano 1992
pri UE Maribor. m-56027

Topličanec Petra, Prekomorskih brigad,
Celje, indeks. p-56120

Topoljnjak Dražen, Kolodvorska 18, Ča-
kovec, spričevalo o zaključnem izpitu GŠ
Izola. g-56364

Topolšek Samo, Slomškova 12, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12811. p-56166

Torbica Tadej, Grčna 6A, Nova Gorica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije. g-56285

Tratnik Roman, Pusto polje 12, Nazarje,
spričevalo o končanem 8. razredu OŠ Mo-
zirje. g-56216

Tratnik Slavko, Grilčeva 23, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. št. S 1090412,
reg. št. 6581. p-56132

Treven Bončina Gabrijela, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. 3932. p-56085

Trkov Primož, Pot Heroja Trtnika 22,
Ljubljana, spričevalo OŠ Sostro -Tone Trt-
nik Tomaž, izdano leta 1993. s-56122

Trunkl Robert, Krožna cesta 10, Koper,
zavarovalno polico št. 0500169, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-56376

Turnšek Lidija, Pernovo 9, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, šr. S 1081841, ,
izdala UE Žalec. p-56168

Uhan Peter, Štefanova 5, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za oblikova-
nje in fotografiranje v Ljubljani, izdano leta
1994/95. s-56021

Umek Jernej, Križ Št. 180, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16173, izda-
no UE Sežana. s-56212

Uranič Andrej, Gmajnica 23, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
12381, izdala UE Kamnik. s-56020

Urh Janez, Selo 50, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH št. 488. g-56385

Valand Ludvik, Močna 34, Pernica, za-
varovalno polico AO 0464479. m-1737

Veber Jožef, Cesta IX/5, Velenje, potr-
dilo za voditelja čolna, št.
02/13-03073-00/94. g-56351

Veleski Bratec Darko, Dominkuševa 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98426, izdala UE Maribor. m-1772

Vene-Jelen Jožica, Dol pri Hrastniku, za-
ključno spričevalo Trgovske šole v Celju,
izdano leta 1974. g-56151

Videnšek Marjan, Pot na Dobrotin, Voj-
nik, spričevalo. p-56194

Videršnik Boštjan, Čečovlje 38 b, Ravne
na Koroškem, delovno knjižico št. 14556.
g-56404

Vidic Danijel, Tončka Dežmana 8,
Kranj, vozniško dovoljenje. g-56305

Vidmar Alenka, Pirjevčeva 4, Solkan,
vozniško dovoljenje. g-56223

Vidmar Matjaž, Razgledna 30, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9740, izdala UE Radlje ob Dravi. p-56097

Vimpolšek Tanja, Cirkovce 77, Cirkov-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-1778

Vodenik Jan, Cesta Komandanta Staneta
5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
001035443, reg. št. 10792, izdala UE Litija.
s-56234

Vodopivec Jožica, Vrtojba Ul. 9. sept.
207, Šempeter, listino. g-56148

Vojnović Merc Dušanka, Borštnikova
128, Maribor, indeks Pravne fakulteta Ma-
ribor. m-1758

Volaušek Jožica, Kozje, vozniško dovo-
ljenje. p-56171

Vovk Mojca, Trdinova 20, Novo mesto,
spričevalo OŠ. g-56145

Vraneš Irena, Hafnerjeva 4A, Ljubljana,
indeks Upravno administrativne šole v Ljub-
ljani. s-56117

Vreček Mihela, Visoko 58, Visoko, voz-
no karto izdano od Alpetour. g-56055

Vreček Primož, Petkova 45, Ljubljana,
spričevalo 3. letnik Gimnazije Vič, izdano
leta 1996. s-56412

Vrhovšek Robert, Gubčeva cesta 15, Mo-
kronog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8236, izdala UE Trebnje. s-56017

Vrtačnik Matija, Zbilje 7 A, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688616, št. reg. 50465. s-56027

Vuga Aleš, Vezna pot 4 Solkan, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, iz-
dala UE Nova Gorica. p-56112

Vuzem Drako, Liminjanska 43, Porto-
rož, potrdilo o usposobljenosti voditelja čol-
nov, izdano v Luški kapetaniji. g-56317

Vuzeni Darko, Lucija Liminjanska 43,
Portorož, izpit viličarja stojnega dvigala in
transp. dvigala. g-56275

Vučenik Davorin, Matija Blejca 8, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-56238

Weber Štefanija, Brezovec 40/A, Cirku-
lane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27409. g-56162

Zabukovšek Marjan, Ostrožno pri Po-
nikvi 25A, Ponikva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 1704. p-56002

Zadravec Franc, Veržej, listino. p-56092
Zazijal Nataša, Cesta na Roglo 67, Zre-

če, spričevalo. p-56081
Zdovc Lidija, Jelovškova 15, Domžale,

spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole,
izdano na ime Kokol Lidija, izdano leta
1973. s-56338

Zemljič Lenart, Lokavec 16, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6733. m-1746

Zemljič-Hribar Irena, Krakovska 17a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje št. 9733. g-56042
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Zgonc Marjan, Ižanska cesta 48, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
481168, reg. št. 2178, izdala UE Ljubljana.
s-56032

Zidar Blaž, Sušje 5 a, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5971, izdala UE
Ribnica. s-56077

Zidar Gašper, Črna vas, Ljubljana, in-
deks Srednje trgovske šole v Ljubljani.
s-56004

Ziherl Zvonka, Polica 28, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15588,
izdala UE Grosuplje. s-56110

Zore Bojan, Kočevje pri Črnomlju 20,
Črnomelj, zaključno spričevalo Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1978.
s-56183

Zotlar Nataša, Spodnji Tustan 11, Mo-
ravče, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1992/93. s-56002

Zramšek Miha, Pajkova 27, Maribor,
spričevalo Trgovske šole v Mariboru, izda-
no leta 1994. m-1782

Zupan Andrej, Knezdol 35, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8131,
izdala UE TRbovlje. g-56357

Zupan Milena, Podutiška cesta 90, Ljub-
ljana, indeks Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano na ime Mohar Milena.
s-56239

Zupan Tatjana, Racovnik 30, Železniki,
spričevalo 8. razreda OŠ Prešernove briga-
de Železniki, izdano na ime Ćalić Tatjana,
izdano leta 1983. g-56362

Zupanič Patricij, Pot v Bitnje 59, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu I/1859.
g-56037

Zver Milan, Genterovci 55, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH št. 8157, iz-
dala UE Lendava. p-56091

Žepic Janez, Ul. Milene Korba 7, Kranj,
zaključno spričevalo Gimnazije Ljublja-
na-Šentvid. g-56156

Žgajnar Marija, Polšeče 3, Nova vas, za-
varovalno polico AO 043181, izdala Zava-
rovalnica Adriatic PE Postojna. g-56253

Žižmont Vasja, Vogrsko 136, Volčja
Draga, zaključno spričevalo STEŠ Nova Go-
rica, izdano leta 1996. p-56074

Živanovič Goran, Titova 45, Jesenice,
spričevalo OŠ. g-56386

Župec G., Ormoška 38, Ptuj, spričevalo
letnik 1983/84. p-56147

Žvan Matevž, Rožna dolina 16, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH št. 15876.
g-56132

Žvar Dušica, Goce Delčeve 3, Ljubljana,
1. in 2. letnika in zaključno spričevalo Po-
klicne frizerske šole v Ljubljani. s-56266

Žvarc Milena, Rošpoh 108, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3921.
m-1724


