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Uradne objave

Sodni register

CELJE

Rg-109999
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04231 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIK MUSTAR, Zu-
nanja trgovina d.o.o., Laško, sedež: Va-
lentiničeva 56, Laško, pod vložno št.
1/04869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, spremembo družbenika, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5726018
Osnovni kapital: 2,185.600 SIT
Ustanovitelja: Mustar Zofija, Laško, Va-

lentiničeva 56, vstop 27. 10. 1992, vložek
1,142.800 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mustar Stanislav, Krško, Pod Pristavo 3,
vstop 10. 12. 1994, vložek 1,042.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mustar Stanislav, imenovan 10. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-110000
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04020 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TRAK, trgovsko podjetje,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Korpule 25,
sedež: Korpule 25, Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/01909/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1122240
Firma: TRAK - VRBEK IN VRBEK, tr-

govsko podjetje, d.n.o., Šmarje pri Jel-
šah, Rimska cesta 35

Skrajšana firma: TRAK - VRBEK IN VR-
BEK, d.n.o., Šmarje pri Jelšah, Rimska
cesta 35

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje pri Jelšah, Rimska ce-
sta 35

Ustanovitelja: Vrbek Branko, Šmarje pri
Jelšah, Rimska cesta 35, vstop 28. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Vrbek Marinka, Šmarje pri Jel-
šah, Rimska cesta 35, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 28. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrbek Marinka, razrešena 28. 12.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Vrbek
Branko, imenovan 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo 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 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
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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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G 51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488
trgovine na drobno z orožjem in strelivom;
pod šifro K 74.12 revizijskih dejavnosti; pod
šifro K 74.14 arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-110004
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01836 z dne 28. 4. 1997 pri
subjektu vpisa RIAS, podjetje za računal-
niški inženiring, d.o.o., Žalec, Čopova 3,
sedež: Čopova 3, Žalec, pod vložno št.

1/000814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5305349
Firma: RIAS, podjetje za računalniški

inženiring, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: RIAS, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Plinarniška 4
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelji: Škoberne Martin, Žalec,

Čopova 3, vstop 25. 11. 1989, vložek
505.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Madarasi Rihard, Rogaška Slatina, Vid Iva-
nuševa 9, vstop 25. 11. 1989, vložek
505.333 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brglez Stanislav, Dobrna, Dobrna 61, vstop
25. 11. 1989, vložek 505.333 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje,
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijskih dejavnosti.

Rg-110005
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00880 z dne 28. 4. 1997 pri
subjektu vpisa S&S, Proizvodnja, trgovi-
na, storitve in gostinstvo, d.o.o., Celje,
sedež: Zvodno 13a, Celje, pod vložno št.
1/02706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo družbenikov, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5483468
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stopar Brigita, izstop 14. 11.

1994; Stopar Stanislav, Celje, Zvodno 13a,
vstop 26. 12. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

nih prodajalnah, pretežno z živili; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92712 Dejavnost igralnic.

Pri dejavnosti pod šifro 92.712 družba
opravlja le posebne igre na srečo na igral-
nih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-110006
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03524 z dne 29. 4. 1997 pod
št. vložka 1/03729/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št. 5583314002
Firma: DAJ, mednarodna špedicija,

d.o.o., Rogaška Slatina, Irje 32, Po-
družnica Celje, Kidričeva 26g

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Kidričeva 26g
Ustanovitelj: DAJ, Mednarodna špedici-

ja, d.o.o., Rogaška Slatina, Irje 32, vstop
20. 4. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kovačič Janko, Celje, Medlog 6, ime-
novan 20. 4. 1994, zastopa podružnico
brez omejitev; direktor Polšak Karl, Lesič-
no, Zagorje 31, imenovan 20. 4. 1994, za-
stopa podružnico brez omejitev; direktorica
Bofulin Anica, Rogaška Slatina, Irje 32, ime-
novana 20. 4. 1994, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-110009
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03966 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ODIS, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Šempeter, Dobrteša vas
16a, sedež: Dobrteša vas 16a, Šempe-
ter, pod vložno št. 1/01337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5682878
Osnovni kapital: 5,712.120 SIT
Ustanovitelj: Rizmal Dušan, Šempeter,

Dobrteša vas 16h, vstop 3. 1. 1990, vlo-
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žek 5,712.120 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-110010
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03850 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PETAN, Storitveno podjet-
je, d.o.o., Celje, Vilharjeva 7, sedež: Vil-
harjeva 7, Celje, pod vložno št.
1/01201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5329434
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Petan Dušan, Celje, Vil-

harjeva 7, vstop 16. 12. 1989, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petan Marijan, Celje, Škapinova 15, vstop
30. 12. 1990, vložek 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-110011
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04233 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BAJTA, Trgovina gradbe-
nega materiala, d.o.o., Laško, sedež: Ba-
dovinčeva 1, Laško, pod vložno št.
1/02835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5492149
Osnovni kapital: 1,734.667 SIT
Ustanovitelja: Štremfelj Brane in Štrem-

felj Matilda, oba Škofja Loka, Frankovo na-
selje 44, vstopila 1. 4. 1991, vložila po
867.333,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-110012

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00222 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS KOFIL, Konfek-
cioniranje tkanih in netkanih materia-
lov, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež:
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02760/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5490235
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Burja Slavko, razrešen 24. 1. 1996;
direktor Grilj Savo, Slovenske Konjice, Ul.

Borisa Vinterja 5a, imenovan 24. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju, odpovedovanju ali spreminjanju ka-
kršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; pri najemanju kre-
ditov ali posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim ali pravnim osebam ter pri odobra-
vanju komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 100.000 DEM; pri najemanju ali daja-
nju garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanj, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 100.000 DEM; pri prodaji, daja-
nju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb - hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera direktor potrebuje pi-
smeno soglasje organa upravljanja ustano-
vitelja.

Rg-110016

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04033 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpisa E.T., mednarodno trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Škofja
vas n.h., sedež: Škofja vas n.h., Škofja
vas, pod vložno št. 1/02907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5628440
Firma: KOLAR & DRUŽABNIKI, trgov-

ska družba E.T., d.n.o.
Skrajšana firma: KOLAR &

DRUŽABNIKI, E.T., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Filipič-Kolar Ksenija, Le-

nart, Ptujska cesta 24, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 30. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Ko-
lar Simon, Celje, Pucova 2, vstop 30. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Filipič-Kolar Ksenija, razrešena
30. 12. 1994 in imenovana za družbenico,
ki zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Kolar Simon, imenovan 30. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-110017

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00290 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SANDRA, d.o.o., trgov-
sko-storitveno podjetje, Loče pri Poljča-
nah, sedež: Draža vas 55, Loče pri Polj-
čanah, pod vložno št. 1/04897/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo zastopnika, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5822246
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Robar Marija, Loče pri

Poljčanah, Draža vas 55, vstop 17. 6.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Robar Darko, Loče pri Poljčanah,
Draža vas 55, razrešen 31. 3. 1995 kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-110018
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00877 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
TEKSTIL-KONFEKCIJA CELJE, p.o., Gub-
čeva ulica 1, sedež: Gubčeva ulica 1,
Celje, pod vložno št. 1/00572/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5025443
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čalasan Niko, razrešen 1. 9. 1995
kot v.d. direktorja; direktor Uran Bojan, Slo-
venske Konjice, Slomškova ulica 3a, ime-
novan 1. 9. 1995, zastopa podjetje brez
omejitev, razen pri sklepanju pogodb za na-
kup in prodajo osnovnih sredstev nad vred-
nostjo 20.000 SIT potrebuje soglasje DS.

Rg-110019
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00876 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
TEKSTIL-KONFEKCIJA CELJE, p.o., Gub-
čeva ulica 1, sedež: Gubčeva ulica 1,
Celje, pod vložno št. 1/00572/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5025443
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Forštner Alojz, razrešen 4. 7. 1995;
direktor Čalasan Niko, Celje, Teharska 43,
imenovan 5. 7. 1995, zastopa podjetje brez
omejitev kot v.d. direktorja, razen pri skle-
panju pogodb za nakup in prodajo osnovnih
sredstev nad vrednostjo 20.000 SIT, ko po-
trebuje soglasje DS.

Rg-110020
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02438 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa GROS - PORT TRADE,
podjetje za organizacijo prevozov, trgo-
vino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Celje,
Kidričeva 26e, sedež: Kidričeva 26e, Ce-
lje, pod vložno št. 1/05788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5804744
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Senica Bojan, izstop

26. 5. 1994; Mastnak Elizabeta, Dobrna,
Dobrna 34b, vstop 26. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregur Slavko, Žalec, Čopova ulica 2, vs-
top 5. 5. 1993, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mastnak Elizabeta, imenovana
26. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110021
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00182 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DAKOR, svetovanje, stori-
tve, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež: Vi-
nogradna 33, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04399/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5888620
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Dadič Saša, Slovenske

Konjice, Vinogradna 33, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

Rg-110023
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01287 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DREMEL, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Velenje, Vinska
gora 40a, Velenje, sedež: Vinska gora
40a, Velenje, pod vložno št. 1/04811/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo firme, družbenikov, zastop-
nikov, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5684692
Firma: DREMEL, Trgovsko po-

sredniško in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DREMEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.847 SIT
Ustanovitelji: Dremel Franc, izstop 19. 3.

1995; Dremel Viljemina, Velenje, Vinska go-
ra 40a, vstop 10. 6. 1992, vložek 500.616
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dremel
Aleš, Velenje, Kidričeva 5, vstop 10. 6.
1992, vložek 500.615,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Dremel Bojan, Velenje,
Kidričeva 55, vstop 10. 6. 1992, vložek

500.615,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dremel Franc, razrešen 19. 3. 1995
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impre-
gniranje 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; 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; 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-

gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro G
51.18 opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme opravljati revizijskih
dejavnosti, pri dejavnosti pod šifro J 67.13
lahko opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-110024
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01516 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AGRINA SADEKS, d.o.o.,
proizvodno in trgovsko podjetje, Žalec,
Novo Celje 8, sedež: Novo Celje 8, Ža-
lec, pod vložno št. 1/03387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, deležev, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772001
Firma: AGRINA SADEKS, d.o.o., trgov-

ska in proizvodna družba
Sedež: Braslovče, Spodnje Gorče 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gunstek Leopold, Vošnjak

Slavko, Rojnik Jože in Mahor Ivan, vsi izsto-
pili 21. 12. 1994; Kos Tomaž, Braslovče,
Spodnje Gorče 8, vstop 19. 7. 1991, vlo-
žek 433.649,96 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bezjak Stanko, Podgorci, Cvetkov-
ci 58, vstop 19. 7. 1991, vložek
262.499,94 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žuža Ivo, Žalec, Čopova 5, vstop
19. 7. 1991, vložek 133.649,98 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lesjak Filip, Bra-
slovče, Preserje 23, vstop 24. 2. 1992,
vložek 70.350,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mljač Adolf, Celje, Ul. Ivanke Ura-
njekove 3, vstop 28. 2. 1992, vložek
74.999,97 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rezar Franc, Prebold, Dolenja vas 156,

vstop 24. 3. 1992, vložek 70.350,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jankovič Lepo-
sava, Celje, Trg svobode 3, vstop 24. 3.
1992, vložek 58.499,97 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Klasič Anton, Prebold, Šešče
pri Preboldu 81, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 187.500,07 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; CIT, Podjetje za inženiring in vzdr-
ževanje energetskih naprav, d.o.o., Krško,
Kvedrova ulica 9, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 208.499,91 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 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, meh-
kužci; 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 apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-110025
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02146 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MAROVT, proizvodno iz-
vozno-uvozno podjetje, d.o.o., Stranice
106a, Stranice, sedež: Stranice 106a,
Stranice, pod vložno št. 1/04047/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, družbenikov, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629977
Firma: MAROVT, proizvodno izvozno

uvozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAROVT, d.o.o.
Osnovni kapital: 9,927.962 SIT
Ustanovitelji: Marovt Oto in Marovt Olga,

vstopila 26. 3. 1992 ter Marovt Mojca in
Marovt Tomaž vstopila 22. 12. 1994, vsi
Slovenske Konjice, Mestni trg 15, vložili po
2,481.990,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
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2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-110026

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00622 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA GOMIL-
SKO, d.o.o., sedež: Gomilsko, Gomilsko,
pod vložno št. 1/06142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo zastopnika in družbene pogod-
be z dne 7. 5. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5814286
Ustanovitelja: SKB NEPREMIČNINE &

LEASING, d.o.o., Ljubljana, izstop 24. 4.
1996; LUMAR, d.o.o., Maribor, Pohorska
41b, vstop 17. 9. 1993, vložek
39,900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; SKB BANKA, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4, vstop 24. 4. 1996, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lukič Milan, Maribor, Pohorska 41b, raz-
rešen 7. 5. 1996 in imenovan za prokurista;
direktor Sluga Tomaž, Žalec, Ložnica 40,
imenovan 7. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen za nakup in prodajo nepre-
mičnin ter zastavo nepremičnin, katerih vred-
nost presega 100.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je; za trajna kapitalska vlaganja, katerih vred-
nost presega 100.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije; najemanje in dajanje kreditov, katerih
vrednost presega 500.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije; za trajno povezovanje družbe z drugi-
mi družbami; za dajanje prokure potrebuje
pisno soglasje kontrolne komisije.

Rg-110027
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00361 z dne 10. 4. 1997 pod
št. vložka 1/06618/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192663
Firma: VBRIZG - SCHULLER IN OSTA-

LI, prevozništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VBRIZG - SCHULLER

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

odgovornostjo
Sedež: Zidani most, Veliko Širje 27
Ustanovitelji: Schuller Janez, Schuller

Matej in Schuller Ivan, vsi Zidani most, Veli-
ko Širje 27, vstopili 19. 3. 1997, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Schuller Matej, imenovan 19. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Schuller Janez, imenovan 19. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Schuller Ivan, imenovan 19. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997.
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
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terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Družba ne sme opravljati: pri dejavnosti
pod šifro G 51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 trgovine na drobno z orož-
jem in strelivom; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 revizijskih dejavnosti.

Rg-110028
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04780 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TAGDEM, mednarodno
podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Celje, Mariborska 7, sedež: Mari-
borska 7, Celje, pod vložno št.
1/03720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5579457
Osnovni kapital: 37,779.513 SIT
Ustanovitelji: KOVINOTEHNA, d.d., Ce-

lje, Mariborska 7, vstop 15. 5. 1991, vlo-
žek 5,666.927 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; PO URUALTRANSGAZ, Ekaterin-
burg, Ul. K. Cetkin 14, vstop 15. 5. 1991,
vložek 8,028.146,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; GP SEVERGAZPROM, Uhta, Pr.
Lenina 39/2, vstop 15. 5. 1991, vložek
8,028.146,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; VEP SOJUZGAZEKSPORT, Moskva,
Leninski prospekt 20, vstop 15. 5. 1991,
vložek 8,028.146,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; GAZKOMPLEKTIMPEKS, Mosk-
va, Ul. 5. Parkovaja 46-6, vstop 15. 5.
1991, vložek: 8,028.146,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ilc Aleš, Celje, Ljubljanska c. 54, ime-
novan 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja funir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-

delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 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 električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredovanja pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 110/92 z dne 27. 3. 1992.

Rg-110029
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 96/01503 z dne 10. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Krekov trg 6, Celje, pod vložno št.
1/06340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo statuta z dne 25. 11.
1996 in pooblastila upravi za povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Osnovni kapital: 8,194.247.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v čl.

5.3. statuta z dne 25. 11. 1996, da se
osnovni kapital poveča za 20,295.000 SIT
z izdajo novih delnic (odobreni kapital).
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Rg-110031
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04695 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA -
GOSTINSTVO, d.o.o., restavracije, Zdra-
viliški trg 16, Rogaška Slatina, sedež:
Zdraviliški trg 16, Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05413/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5743460
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,

HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 14, vstop 29. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110032
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02056 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa UNISOFT, informatika in
komunikacije, d.o.o., Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg
18, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/04127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5615828
Firma: UNISOFT, informatika in komu-

nikacije, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske
Konjice

Skrajšana firma: UNISOFT, d.o.o.,
Slovenske Konjice

Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelja: Pristovnik Čedomir, Slo-

venske Konjice, Mestni trg 16, vstop 8. 5.
1992, vložek 682.650 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mravlje Artur, Slovenske Ko-
njice, Kajuhova ulica 4, vstop 8. 5. 1992,
vložek 834.350 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-110034

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01406 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AGROPROMET, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Škofja
vas, Zadobrova 4, sedež: Zadobrova 4,
Škofja vas, pod vložno št. 1/03012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-

ki, spremembo firme, sedeža, družbenikov,
zastopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5536774
Firma: AVTOGRAF, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Levec 13a, Petrovče
Skrajšana firma: AVTOGRAF, d.o.o., Le-

vec 13a, Petrovče
Sedež: Petrovče, Levec 13a
Osnovni kapital. 1,698.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Janez, izstop 7. 11.

1996; Peček Ivan, Petrovče, Levec 13a,
vtop 7. 11. 1996, vložek 849.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Palir Aleš, Žalec,
Vrbje 85e, vstop 7. 11. 1996, vložek
849.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gajšek Janez, razrešen 7. 11. 1996;
direktor Peček Ivan, imenovan 7. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Palir
Aleš, imenovan 7. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo 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; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
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 rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 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; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati dejavnosti posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-110035
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04120 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS KOFIL, konfek-
cioniranje tkanih in netkanih materia-
lov, d.o.o., Loče pri Poljčanah, Loče pri
Poljčanah 100, sedež: Loče pri Poljča-
nah 100, Loče pri Poljčanah, pod vložno
št. 1/02760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, spremembo pri zastopniku, dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490235
Firma: KONUS KOFIL, Konfekcionira-

nje tkanih in netkanih materialov, d.o.o.,
Slovenske Konjice

Skrajšana firma: KONUS KOFIL, d.o.o.,
Slovenske Konjice

Sedež: Slovenske Konjice, Mestni
trg 18

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burja Slavko, Slovenske Konjice,
Kajuhova 2, razrešen 12. 12. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju kakršne-
koli pogodbe ali pri izvajanju pravnih po-
slov izven okvira rednega in običajnega te-
ka poslovanja družbe; pri najemanju kredi-
tov ali posoji, katerih vrednost glavnice pre-
sega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim ali pravnim osebam ter pri odobra-
vanju komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednosti 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji,
dajanju ali prevzemu v zakup sredstev, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 100.000 DEM; pri inve-
sticijah, ki po svoji vrednosti presegajo zne-
sek tolarske protivrednosti 100.000 DEM;
pri ustanavljanju družb-hčera, predstavni-
štev ali poslovnih enot družbe; pri nakupu
deleža/delnic drugih družb in pri prodaji
deleža/delnic družb hčera direktor potre-
buje pismeno soglasje organa upravljanja
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-

vina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-110036
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02014 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa FIBROS, Finančni inženi-
ring, brokerstvo, storitve in trgovina,
d.o.o., Stari trg 13, Slovenske Konjice,
sedež: Stari trg 13, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/03306/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo firme, zastopnika, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5547458
Firma: FIBROS, finančni inženiring,

storitve in trgovina, d.o.o., Stari trg 13,
Slovenske Konjice

Osnovni kapital: 9,845.000 SIT
Ustanovitelja: Druškovič Zlatko, Sloven-

ske Konjice, Stari trg 13, vstop 21. 9.1991,
vložek 4,922.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lukšič Sonja, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 110, vstop 21. 9. 1991, vstop
21. 9. 1991, vložek 4,922.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lukšič Sonja, razrešena 22. 4.
1994 kot namestnica direktorja v zunanjetr-
govinskem sektorju in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
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.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;

7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7320 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijskih dejavnosti.

Rg-110039
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01101 z dne 21. 4. 1997 pod
št. vložka 1/06624/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 5987296
Firma: JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE
Skrajšana firma: VRTEC ZREČE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Zreče, Cesta na Roglo 13b
Ustanovitelj: Občina Zreče, omejeno

subsidiarno, Zreče, Cesta na Roglo 13b,
vstop 23. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Kovše Marija, Zreče, Brinjeva gora
7a, imenovana 27. 9. 1996, zastopa zavod
brez omejitev, kot v.d. ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-110043
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00631 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06411/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.:5907519
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

KONJICE, d.o.o., Slovenske Konjice, Ob
potoku 2a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenske Konjice, Ob poto-
ku 2a

Osnovni kapital: 12,600.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Slovenske Konjice,

Slovenske Konjice, Stari trg 29, vstop 3. 7.
1996, vložek 1,270.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Zreče, Zreče, Cesta
na Roglo 13b, vstop 3. 7. 1996, vložek
1,270.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Občina Vitanje, Vitanje 67, vstop 3. 7.
1996, vložek 1,270.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Sklad Republike Slovenije za
razvoj – za program notranjega odkupa,
d.d., vstopili 3. 7. 1996, vložili 2,810.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Brezni-
kar Martin, Slovenske Konjice, Poljska ce-
sta 7, vstop 3. 7. 1996, vložek 330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Golčer Sta-
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nislav, Slovenske Konjice, Škalce 96, vstop
3. 7. 1996, vložek 1,090.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Krajnc Martin, Slo-
venske Konjice, Vešeniška cesta 2, vstop
3. 7. 1996, vložek 1,020.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hren Slavko, Slo-
venske Konjice, Škalce 16, vstop 3. 7.
1996, vložek 980.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Plankl Jože, Slovenske Konji-
ce, Kajuhova ulica 3, vstop 3. 7. 1996,
vložek 1,310.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ojsteršek Ljudmila, Vojnik, Cesta
ob Hudinji 13, vstop 3. 7. 1996, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ružič Ivan, Celje, Košnica 69, vstop 3. 7.
1996, vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Majcen Erika, Celje, Breg 3, vs-
top 3. 7. 1996, vložek 30.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Goršek Andreja, Fra-
nkolovo, Lipa pri Frankolovem 9, vstop 3. 7.
1996, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jager Albina, Šempeter, Dobrte-
ša vas 16b, vstop 3. 7. 1996, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorinšek Srečko, Slovenske Konjice, Do-
brnež 11a, vstop 3. 7. 1996, vložek
620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Draksler Milena, Slovenske Konjice, Lip-
tovska ulica 16, vstop 3. 7. 1996, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golčer Stanislav, imenovan 3. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krajnc Martin,
Hren Slavko in Plankl Jože, vsi vstopili 3. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo, brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o., na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00812/02065 - 1997/MP z dne 14. 1.
1997 je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00631 z dne 3. 4. 1997.

Rg-110044
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00149 z dne 10. 4. 1997 pri

subjektu vpisa PION, Tehnološki procesi,
d.o.o., sedež: Štrbenkova 10, Velenje,
pod vložno št. 1/01705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe z dne 27. 1. 1997 in
19. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5365635
Sedež: Velenje, Velenje
Ustanovitelj: Urnaut Andreja, izstop

24. 1. 1997; Urnaut Aleš, Velenje, Foitova
6, vstop 24. 1. 1997, vložek 201.410,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 25220 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev, 29560 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 33200 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-110047
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01405 z dne 15. 4. 1997 pri
subjektu vpisa UNIOR, kovaška industrija
Zreče, p.o., Zreče, Kovaška cesta 10,
sedež: Kovaška cesta 10, Zreče, pod
vložno št. 1/00248/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, zastopnika, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, ustano-
vitelje, osnovni kapital ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042437
Firma: UNIOR, Kovaška industrija, d.d.
Skrajšana firma: UNIOR, d.d
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 4,276.400.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 22. 11.
1996, vložek 427.640.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 22. 11.
1996, vložek 806.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
22. 11. 1996, vložek 855.280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci na
podlagi interne razdelitve: vstopili 22. 11.
1996, vložili 777.764.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci na podlagi

notranjega odkupa, vstopili 22. 11. 1996,
vložili 1,409.716.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Špes Ivan, razrešen 22. 11. 1996;
zastopnik Brvar Vilijem, razrešen 22. 11.
1996; direktor Malič Mirko, razrešen
22. 11. 1996; predsednik Špes Janez, Voj-
nik, Prušnikova 19, imenovan 20. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, samostojno;
direktor Korošec Gorazd, Zreče, Ulica Bo-
risa Vinterja 8, razrešen 20. 2. 1994, kot
direktor finančno računovodskega sektorja
in imenovan za namestnika predsednika
uprave, ki zastopa brez omejitev, samostoj-
no.

Člani nadzornega sveta: Korošec Mar-
jan, Sekirnik Matjaž, Knafelc Franc, Kuz-
man Karl, Leskovar Bojan, Mirnik Ivan, Cug-
maš Velimir in Hajsinger-Potočnik Karmen,
vsi vstopili 22. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15910 Proizvodnja žganih pi-
jač; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
27330 Hladno profiliranje; 27510 Litje že-
leza; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28400 Kovanje, tiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 29600 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 33100 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35410 Proizvodnja mo-
tornih koles; 35420 Proizvodnja koles;
35430 Proizvodnja vozil za invalide; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 40200 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 45210 Splošna gradbena dela, 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
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pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala,
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55220 Storitve kam-
pov; 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);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 60300 Cevovodni transport; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost

agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74700 Čiščenje stavb; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost, 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravlja-
jo zdravniki; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov, 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93030 Druge storitve za nego te-
lesa.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic; pri dejavno-
sti pod šifro 74.12 družba opravlja vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro 92.712 družba opravlja le posebne
igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00953/01510 - 1996/ASA z dne
18. 12. 1996.

Rg-110048
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00430 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa L & T, podjetje za trgovino
in turizem, Šlandrova 32, Rogaška Slati-
na, d.o.o., sedež: Šlandrova 32, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02488/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov, firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5476364
Firma: TORING, inženiring in storitve,

d.o.o., Rogatec 60, Rogatec
Skrajšana firma: TORING, d.o.o., Roga-

tec 60, Rogatec
Sedež: Rogatec, Rogatec 60
Osnovni kapital: 1,616.886 SIT
Ustanovitelj; Lorber Romana, izstop

15. 4. 1994; Tojnko Rafael, Rogatec, Roga-
tec 60, vstop 13. 12. 1990, vložek
1,616.886 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110049
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00037 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MEJA, Družbeno kmetij-
sko podjetje Šentjur p.o., Cesta Leona
Dobrotinška 3, Šentjur pri Celju, sedež:
Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/01079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5150370
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupanc Stanko, razrešen 29. 9.
1995; direktor Vošnjak Stanislav, Žalec,
Ložnica 2a, imenovan 29. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-110050
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00731 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS, kemijska in us-
njarska predelovalna industrija, d.o.o.,
Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5034884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klokočovnik Adolf, razrešen 4. 7.
1995 kot v.d. direktorja; direktor Ratajc Dar-
ko, razrešen 4. 7. 1995 kot direktor za fi-
nance; direktor Rovere Vojko, Slovenske
Konjice, Ulica Toneta Melive 10, imenovan
4. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev,
razen pri sklepanju, odpovedovanju ali spre-
minjanju kakršnekoli pogodbe ali pri izvaja-
nju pravnih poslov izven okvira rednega in
običajnega teka poslovanja družbe; pri na-
jemanju kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM; pri dajanju posojil dru-
gim fizičnim ali pravnim osebam ter pri odo-
bravanju komercialnih ali blagovnih kredi-
tov, katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednosti 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb - hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera, direktor potrebuje
pismeno soglasje organa upravljanja usta-
novitelja.

Rg-110052
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00155 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MEJA, Družbeno kmetij-
sko podjetje Šentjur, p.o., Cesta Leona
Dobrotinška 3, Šentjur pri Celju, sedež:
Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/01079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje iz p.o. v d.d., osnovni kapi-
tal, ustanovitelje, spremembo firme, dejav-
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nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5150370
Firma: MEJA, kmetijsko podjetje

Šentjur, d.d.
Skrajšana firma: MEJA Šentjur, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 299.893.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
27. 11. 1996, vložek 29,989.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
27. 11. 1996, vložek 29,989.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va ulica 28, vstop 27. 11. 1996, vložek
68,575.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, udeleženci interne razdelitve, vstopili
27. 11. 1996, vložili 51,383.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 27. 11. 1996, vlo-
žili 27,950.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj - za program notranjega odkupa, vstopili
27. 11. 1996, vložili 92,007.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Recko Alojz, Jost
Frančišek, Rečnik Matilda, Guzej Anton in
Dosedla Danica, vsi vstopili 27. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja go-
vedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, brez
veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1585 Proizvod-
nja testenin; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirana za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 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, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-

mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00729/00825 - 1997/TP z dne 28. 1.
1997.

Rg-110053
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00221 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa RUDEX, export-import, tr-
govina in transport, Mariborska 45, Ce-
lje, sedež: Mariborska 45, Celje, pod vlož-
no št. 1/01707/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev, zastopni-
ka, spremembo dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5363543
Firma: RUDEX & RUDNIK - Trgovina,

posredništvo, storitve in transport, k.d.,
Mariborska 45, Celje

Skrajšana firma: RUDEX & RUDNIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Rudnik Nada, Celje, Mari-

borska 45, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
k.d. 24. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rudnik Rudi, Celje,
Mariborska 45, vstop 24. 3. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rudnik Nada, razrešena 24. 3.
1995; družbenik Rudnik Rudi, imenovan
24. 3. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-110056

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03825 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa APO, projektiranje, oprem-
ljanje in trgovina, d.o.o., Velenje, Malga-
jeva 15, sedež: Malgajeva 15, Velenje,
pod vložno št. 1/02599/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881323
Firma: APO TRG - oprema, d.o.o., Ve-

lenje, Malgajeva 15
Skrajšana firma: APO TRG, d.o.o., Ve-

lenje, Malgajeva 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Darja, vstop

19. 11. 1990 in Mlinar Boris, vstop
21. 12. 1994, oba Velenje, Malgajeva 15,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mlinar Darja, razrešena 21. 12.
1994 in imenovana za prokuristko; direktor
Mlinar Boris, imenovan 21. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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; 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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, 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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.; 5150 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-

met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro G
51.18 opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488
družba opravlja vse, razen orožja in streliva;
pod šifro K 74.12 družba ne sme opravljati
revizijskih dejavnosti; pod šifro K 74.14
družba ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 druž-
ba lahko opravlja le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic.

Rg-110058
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04188 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa NALOŽBA, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Žalec, sedež:
Hmeljarska 3, Žalec, pod vložno št.
1/06066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5814065
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HMEZAD BANKA, d.d., Ža-

lec, Hmeljarska 3, vstop 21. 5. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110060
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01504 z dne 11. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska
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družba, d.d., sedež: Krekov trg 6, Celje,
pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Osnovni kapital: 8,251.819.000 SIT

Rg-110061
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04281 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JEZERNIK TRADE, Trgovi-
na in zastopstvo, d.o.o., Celje, sedež:
Vrunčeva 10, Celje, pod vložno št.
1/04899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5686075

Rg-110064
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 95/00116 z dne 11. 4. 1997 pri subjektu
vpisa NALOŽBA, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Žalec, sedež: Hmeljarska
3, Žalec, pod vložno št. 1/06066/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5814065
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Frelih Darinka, razrešena 15. 2.
1995 kot v.d. direktorja; direktor Klugler
Janez, Žalec, Kidričeva 5, imenovan 15. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110723
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02555 z dne 23. 5. 1997 pri
subjektu vpisa DG ELECTRONIC, podjet-
je za mednarodno trgovino, proizvodnjo
in prodajo elektrotehničnega blaga,
d.o.o., Celje, Ul. Heroja Bračiča 4, se-
dež: Ul. Heroja Bračiča 4, Celje, pod vlož-
no št. 1/02230/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah ter povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5431999
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Drofenik Gregor, Celje, Ul.

Heroja Bračiča 4, vstop 12. 10. 1990, vlo-
žek 1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110726
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04767 z dne 23. 5. 1997 pri
subjektu vpisa VARCLEAN, podjetje za va-
rovanje in čiščenje objektov, d.o.o., Ce-
lje, Lava 42, sedež: Lava 42, Celje, pod
vložno št. 1/03676/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo pri
družbeniku, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5594987
Osnovni kapital: 1,633.950 SIT
Ustanovitelji: CESTNO PODJETJE

CELJE, p.o., Celje, Lava 42, izstop 19. 5.
1995; CESTNO PODJETJE CELJE, d.d.,
Celje, Lava 42, vstop 19. 5. 1995, vložek
1,507.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavšer Rudi, Celje, Čopova 25, raz-

rešen 20. 5. 1995 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-110728

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03202 z dne 30. 5. 1997 pri
subjektu vpisa MENS, Proizvodnja, in-
ženiring, d.o.o., Celje, sedež: Partizan-
ska 18, Celje, pod vložno št. 1/05693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779910
Osnovni kapital: 1,895.215 SIT,
Ustanovitelja: Mihelin Peter, Celje, Parti-

zanska 18, vstop 30. 3. 1993, vložek
966.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mirnik Anton, Celje, Pohlinova 3, vstop
30. 3. 1993, vložek 928.655 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74831 Prevajanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110739

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00399 z dne 30. 5. 1997 pri
subjektu vpisa GRAFOMA, grafična de-
javnost in trgovina, d.o.o., Celje, Mari-
borska 145, sedež: Mariborska 145, Ce-
lje, pod vložno št. 1/01381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5345090
Osnovni kapital: 4,906.758,07 SIT
Ustanovitelj: Bombač Marijan, Celje, Ma-

riborska 145, vstop 18. 2. 1990, vložek
4,906.758,07 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110743

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00196 z dne 9. 5. 1997 pri
subjektu vpisa FIGARO, Storitve in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Cankarjeva 1, Velenje,
pod vložno št. 1/00508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, dejavnosti in uskladitev s standardno

klasifikacijo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 15. 3. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5073090
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstop 12. 12. 1994; AT-
ENE DVE, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
vstop 12. 12. 1994, vložek 4,106.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega pe-
rila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-110767
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00357 z dne 7. 5. 1997 pod št.
vložka 1/06628/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192655
Firma: M.AND-LINK, podjetje za trže-

nje čistilnih sistemov Kirby, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: M.AND-LINK, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Podjavorškova 1
Osnovni kapital: 1,882.144 SIT
Ustanovitelj: Mlinšek Andrej, Ljubljana,

Polanškova 21, vstop 19. 3. 1997, vložek
1,882.144 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlinšek Andrej, imenovan 19. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Rg-110770
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00220 z dne 21. 5. 1997 pod
št. vložka 1/06636/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1122916
Firma: ČEBELA DNEVNO VARSTVO

KARITAS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Slovenske Konjice, Žička ce-

sta 15
Ustanovitelj: Škofijska Karitas Maribor,

(neomejeno subsidiarno), Maribor, Stros-
smayerjeva 15, vstop 7. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Toš Bronislav, Slovenske Ko-
njice, Žička cesta 15, vstop 7. 10. 1996,
zastopa zavod brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22150 Drugo založništvo, 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85312 Dejav-
nost posebnih socialnovarstvenih zavodov
za odrasle; 85314 Dejavnost varstveno de-
lovnih centrov, 85315 Druge oblike institu-
cionalnega varstva; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 91330 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge
športne dejavnosti.

KOPER

Rg-101248
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00732 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa MI-
MAR, trgovina-import-export, d.o.o., Por-
torož, Vilfanova 9, sedež: Vilfanova 9,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/04485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov, po-
večanje osnovnega kapitala in vložkov ter
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5805350
Sedež: MIMAR, trgovina-import-ex-

port, d.o.o., Portorož
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: RD, d.d., Ljubljana, Tomši-

čeva 3, vstop 16. 3. 1994, vložek
1,125.000 SIT, in Đula Bojana, Koper, Ko-
vačičeva 19, vstop 9. 6. 1993, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Đula Bojana, imenovana 16. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101249
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01777 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa Indu-
strija kovinskih izdelkov IKI, d.o.o., Indu-
strijska c. 3, Hrpelje, sedež: Industrijska
c. 3, 6240 Kozina, pod vložno št.
1/03066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, spremembo podatkov pri druž-
beniku ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5611962
Osnovni kapital: 1,557.120 SIT
Ustanovitelji: CIMOS BRD GmbH Münc-

hen, München, Nemčija, Garmisch Strasse
4-6, BRD, CIMOS FRANCE Nanterre, Nan-
terre, Francija, Parc D’Activites des Peu-
pliers, in CIMEX, d.o.o., Koper, Ferrarska
10, vstopili 15. 4. 1992, vložili po 519.040
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-101252

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02604 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa
HIDRO-ADRIA, Podjetje za opravljanje
dejavnosti s področja ekologije, d.o.o.,
Koper - Impresa per l’esercizio di servizi
ecologici S.r.l. Capodistria, sedež: Fer-
rarska št. 10, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, imenovanje nadzornega sveta
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5740444
Firma: HIDRO-ADRIA, Podjetje za

opravljanje dejavnosti s področja eko-
logije, d.o.o., Koper - Impresa per l’eser-
cizio di servizi ecologici S.r.l. Capodi-
stria

Skrajšana firma: HIDRO-ADRIA, d.o.o.,
Koper - HIDRO ADRIA s.r.l. Capodistria

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: SEA SERVICE S.r.l. Trst,

Italija, Vida A. Diaz n. 16, vložil 10.000 SIT,
in HINT - Hidrogradnje, d.o.o., Koper, Fer-
rarska 10, vložil 1.356.000 SIT – vstopila
3. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Člani nadzornega sveta: Grgurič Milivoj,
Grzinič Lido, Stolar Zorka, Krnel Franc, Ko-
drič Branko in Musizza Eligio, vstopili
15. 12. 1994.

Rg-101254

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02839 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa
FIEROGA, Import - export, Trgovina in
proizvodnja lesnih izdelkov, d.o.o., Ko-
per, sedež: Škocjanska pot 26, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02598/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo podatkov pri družbeniku ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5545188
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Peroša Milan, Koper,

Škocjanska pot 26, vstopil 20. 9. 1991,

vložil 1,496.000 SIT, in Tursič Đevad, Zavi-
doviči, BiH, Jahiža 10, vstopil 20. 10.
1993, vložil 12.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-101255
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02907 z
dne 23. 12. 1996 pri subjektu vpisa VITA,
družba za šivanje in trgovino, Sežana,
d.o.o., sedež: Partizanska 70, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/02306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti, vstop
družbenika ter ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5356253
Firma: Gostinska oprema VITA, d.o.o.,

Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska

109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fučka Marija, Trst, Italija,

Opčine, Via Dorbedo 26/2, vstopila 29. 12.
1994, in Planinšek Mario, Kranj, Kidričeva
34, vstopil 18. 2. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 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 debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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



Stran 1120 / Št. 12 / 19. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

Rg-101266
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03193 z
dne 10. 12. 1996 pri subjektu vpisa RAF,
računalništvo in finance, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Vojkov drevored
14, sedež: Vojkov drevored 14, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/04559/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5815703
Osnovni kapital: 1,684.431,60 SIT
Ustanovitelja: Lukančič Andraž, Ilirska Bi-

strica, Župančičeva 6, in Zbašnik Robert,
Rijeka, Hrvatska, Kapetana Suzaniča 35,
vstopila 20. 5. 1993, vložila po
842.215,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zbašnik Robert, razrešen 5. 5. 1994;
direktorica Lakota Barbara, Ilirska Bistrica,
Župančičeva 6, imenovana 5. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-101287
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00845 z

dne 17. 12. 1996 pri subjektu vpisa GAL-
VANSKA OPREMA - PLAMA, proizvodnja
galvanskih, čistilnih in drugih naprav,
d.o.o., Podgrad, Podgrad b. št., sedež:
Podgrad b. št., 6244 Podgrad, pod vlož-
no št. 1/02923/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme in usta-
noviteljev, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5042275
Firma: PLAMA-G.E.O., izdelovanje gal-

vanskih, čistilnih in drugih naprav ter
opreme iz plastičnih materialov, d.o.o.,
Podgrad

Skrajšana firma: PLAMA-G.E.O., d.o.o.,
Podgrad

Osnovni kapital: 110,720.000 SIT
Ustanovitelji: PLAMA, TOZD Galvanska

oprema, Podgrad, in Izvršni svet skupščine
občine Ilirska Bistrica, izstopila 19. 9. 1996;
Grilj Stojan, Ljubljana, Brodarjev trg 6, vložil
1,510.000 SIT, Grilj Irena, Ljubljana, Bro-
darjev trg 6, vložila 523.000 SIT, Grilj Ve-
sna, Ljubljana, Brodarjev trg 6, vložila
149.000 SIT, Grilj Pavlina, Ilirska Bistrica,
Rozmanova ulica 33, vložila 598.000 SIT,
Mahne Jožef, Ilirska Bistrica, Vodnikova uli-
ca 12, vložil 805.000 SIT, Baša Valter, Ilir-
ska Bistrica, Ulica Toneta Tomšiča 1, vložil
546.000 SIT, Škrlj Boris, Ilirska Bistrica,
Topolc 47a, vložil 1,071.000 SIT, Primc
Slavko, Pivka, Javorniška cesta 1, vložil
786.000 SIT, Primc Tanja, Pivka, Javor-
niška cesta 1, vložila 149.000 SIT, Poles
Mirko, Podgrad 21, vložil 811.000 SIT, Po-
les Mitja, Podgrad 21, vložil 149.000 SIT,
Poles Mirela, Podgrad 21, vložila 149.000
SIT, Demojzes Gordan, Podgrad 62, vložil
710.000 SIT, Demojzes Sandi, Podgrad
62, vložil 149.000 SIT, Ceglar Boris, Pod-
grad, Hrušica 44, vložil 703.000 SIT, Ce-
glar Matevž, Podgrad, Hrušica 44, vložil
149.000 SIT, Božič Andreja, Ilirska Bistri-
ca, Sabonje 48, vložila 149.000 SIT, Božič
Silvo, Ilirska Bistrica, Sabonje 48, vložil
723.000 SIT, Božič Kristina, Ilirska Bistri-
ca, Sabonje 48, vložila 149.000 SIT, Božič
Marjan, Podgrad 53, vložil 715.000 SIT,
Križman Ivan, Podgrad, Podbeže 1a, vložil
869.000 SIT, Križman Marta, Podgrad,
Podbeže 1a, vložila 449.000 SIT, Križman
Jernej, Podgrad, Podbeže 1a, vložil
149.000 SIT, Križman Andreja, Podgrad,
Podbeže 1a, vložila 149.000 SIT, Barba
Ivan, Podgrad 4, vložil 887.000 SIT, Stanič
Drago, Podgrad 48a, vložil 773.000 SIT,
Dodič Matej, Obrov 52, vložil 412.000 SIT,
Gombač Miro, Podgrad, Hrušica 8, vložil
770.000 SIT, Tomažič Zlato, Ilirska Bistri-
ca, Harije 28, vložil 732.000 SIT, Gulja Bo-
žena, Ilirska Bistrica, Harije 83b, vložila
526.000 SIT, Mureta-Šepič Lilijana, Pod-
grad 110, vložila 909.000 SIT, Raspor Zla-
ta, Ilirska Bistrica, Rozmanova 24i, vložila
431.000 SIT, Jursinovič Jadran, Ilirska Bi-
strica, Topolc 81a, vložil 938.000 SIT, Jur-
sinovič Petra, Ilirska Bistrica, Topolc 81a,
vložila 149.000 SIT, Tomažič Joško, Pod-
grad 125, vložil 1,124.000 SIT, Tomažič
Tanja, Podgrad 125, vložila 299.000 SIT,
Tomažič Kristina, Podgrad 125, vložila
149.000 SIT, Mizgur Igor, Ilirska Bistrica,
Prešernova ulica 32, vložil 1,144.000 SIT,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 19. 2. 1998 / Stran 1121

Mizgur Olga-Marija, Ilirska Bistrica, Prešer-
nova ulica 32, vložila 598.000 SIT, Mizgur
Branko, Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 32,
vložil 598.000 SIT, Grmek Bojan, Sežana,
Šmarje pri Sežani 83, vložil 1,100.000 SIT,
Grmek Jelica, Sežana, Šmarje pri Sežani
83, vložila 523.000 SIT, Grmek Andreja,
Sežana, Šmarje pri Sežani 83, vložila
299.000 SIT, Grmek Sanja, Sežana, Šmar-
je pri Sežani 83, vložila 149.000 SIT, Škrlj
Rajmund, Ilirska Bistrica, Gubčeva ulica 42,
vložil 801.000 SIT, Miklavec Danilo, Obrov,
Gradišče pri Materiji 41, vložil 893.000 SIT,
Miklavec Aleš, Podgrad, Hrušica 71, vložil
149.000 SIT, Miklavec Ana, Podgrad, Hru-
šica 71, vložila 149.000 SIT, Rozman Dar-
ko, Ilirska Bistrica, Ulica pod Stražico 15,
vložil 523.000 SIT, Grk Edvard, Ilirska Bi-
strica, Gubčeva ulica 28, vložil 523.000
SIT, Stanič Milan, Podgrad 3c, vložil
523.000 SIT, Možina Ivanka, Podgrad,
Podbeže 1, vložila 598.000 SIT, Gojak
Franc, Podgrad, Račice 10, vložil 598.000
SIT, Šajn Zorko, Ilirska Bistrica, Prešernova
ulica 4, vložil 598.000 SIT, Primožič Viktor,
Podgrad 3j, vložil 598.000 SIT, Frank Ra-
do, Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 3, vložil
247.000 SIT, Kapitalski sklad PIZ, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 11,051.000 SIT,
Sklad R Sovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 22,102.000 SIT, Sklad
R Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložil 35,362.000 SIT, Občina Ilir-
ska Bistrica, Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
vložila 210.000 SIT, in Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
11,051.000 SIT – vstopili 19. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grilj
Stojan, ki od 18. 9. 1995 kot direktor zača-
sne uprave zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00484/00818-1996/TP z dne
2. 10. 1996.

Pri dejavnosti 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-102763
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 92/00603 z
dne 22. 1. 1997 pri subjektu vpisa BETON
- Proizvodnja betonskih izdelkov, d.o.o.,
Lucija, sedež: Obrtniška ulica b. št., Lu-
cija, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/02262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov s temile podatki:

Osnovni kapital: 680.596 SIT
Ustanovitelji: PIMAR, p.o., Piran, Cesta

JLA 4, vložil 272.238 SIT, Todorovič Milan,
Piran, Levstikova 1, vložil 173.552 SIT,
Bradaš Flavio, Sečovlje, Dragonja 12, vložil
173.552 SIT, Kogovšek Milan, Piran, Fiesa
60, vložil 20.418 SIT, Strgar Ivan, Piran,
Čokova 1, vložil 20.418 SIT, in Prelac Ju-
raj, Buje, Merišče 20, vložil 20.418 SIT –
vstopili 4. 6. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-102765
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01696 z
dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpisa KOPER-
INVEST, d.o.o., Podjetje za gradnjo in pre-
novo stanovanj in poslovnih prostorov,
Koper, sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02350/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, dejavnosti in
pooblastil zastopnika, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5512425
Firma: KOPERINVEST, d.o.o., Podjet-

je za gradnjo in prenovo stanovanj in
poslovnih prostorov

Skrajšana firma: KOPERINVEST, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,664.000 SIT
Ustanovitelji: INVESTBIRO, p.o., Podjet-

je za inženiring, projektiranje, geodezijo in

urbanizem, Koper, Trg revolucije 12, vstop
13. 5. 1991, vložek 148.118,40 SIT, SKB
- investicijsko podjetje,d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 54, vstop 14. 5. 1991, vložek
221.911,20 SIT, MARKETING GALEB,
podjetje za trgovino, svetovanje in marke-
ting, d.o.o., Izola, Elvire Vatovec 4, vstop
13. 5. 1991, vložek 1,622.109,60 SIT,
GIP STAVBENIK, d.d., Koper, Ulica
15. maja 16, vstop 10. 5. 1991, vložek
221.911,20 SIT, SKB - Nepremičnine &
Leasing, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56,
vstop 23. 6. 1992, vložek 74.059,20 SIT,
INŽENIRING GALEB, p.o., Podjetje za inve-
sticije, inženiring, marketing, organizacijo in
svetovanje, Izola, Elvire Vatovec 4, vstop
10. 5. 1991, vložek 148.118,40 SIT, in
Baraga Bogomir, Izola, Emilia Driolia 11,
vstop 27. 12. 1993, vložek 227.772 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baraga Bogomir, ki od 23. 5. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se v celoti spremeni in je od-
slej: gradbeni, finančni, poslovni, izvajalski
in investicijski inženiring; svetovanje na po-
dročju organiziranja, projektiranja in izvaja-
nja gradbenih storitev; izgradnja, rekon-
strukcija, restavriranje, adaptacija in popra-
vilo objektov visokih in nizkih gradenj; izva-
janje in organiziranje inštalacijskih in
zaključnih del v gradbeništvu; posredovanje
in promet z nepremičninami.

Rg-102767
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02098 z
dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpisa ROJC -
storitve in trgovina, d.o.o., Ilirska Bistri-
ca, sedež: Tomšičeva 12, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/03723/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, razširitev dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5734118
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Tomši-

čeva št. 5
Osnovni kapital: 1,905.347 SIT
Ustanoviteljica: Rojc Sonja, Ilirska Bistri-

ca, Tomšičeva 12, vstop 12. 10. 1992, vlo-
žek 1,905.347 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost podjetja je odslej: računalniški
inženiring in svetovanje; trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok, razen orožja in vojaške opre-
me, od tega na debelo tudi v tranzitu; pre-
voz blaga in ljudi v notranjem in mednarod-
nem cestnem prometu; agencijski, posred-
niški, komisijski in zastopniški posli; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok, razen orožja in vojaške opre-
me, računalniški inženiring in svetovanje,
agencijski posredniški, komisijski in zastop-
niški posli, računovodsko knjigovodski in-
ženiring, leasing in najem strojev in motor-
nih vozil, zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev.

Rg-102768
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02164 z
dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa KO-
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PERINVEST, d.o.o., Podjetje za gradnjo
in prenovo stanovanj in poslovnih pro-
storov, sedež: Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5512425
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ba-

raga Bogomir, Izola, Emilia Driolia 11, raz-
rešen 8. 8. 1994 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktor Grom Bojan, Ko-
per, Milana Spasića 13, imenovan 8. 8.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da za
odsvojitev nepremičnin, odpust dolga, pro-
dajo menične, hipotekarne ali poroštvene
zaveze, sklenitev kreditne in posojilne po-
godbe ter za sklenitev vseh drugih pravnih
poslov, katerih vrednost presega 500.000
SIT, potrebuje soglasje upravnega odbora
družbe.

Rg-102769
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg št.
94/02242 z dne 16. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MITKO - Popravilo in vzdrževanje
motornih vozil, trgovina in prevozi,
d.o.o., Šmarje, sedež: Grintovec 14,
6374 Šmarje, pod vložno št.
1/04379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme in po-
datkov pri družbenikih s temile podatki:

Matična št.: 5802083
Firma: MITKO, Pasar Mitja in Cvetka -

Popravilo in vzdrževanje motornih vozil,
trgovina in prevozi, d.n.o., Šmarje

Skrajšana firma: MITKO, Pasar Mitja in
Cvetka, d.n.o., Šmarje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Pasar Mitja in Pasar Cvet-
ka, oba iz Šmarja, Grintovec 14, izstopila iz
d.o.o. in vstopila v d.n.o. 30. 5. 1994, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Rg-102771
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02587 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa
SMREKAR, trgovina, transport in stori-
tve, d.o.o., Izola, sedež: Oktobrske revo-
lucije 10b, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in družbenikov, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5864925
Firma: INTERSERVIS, Trgovina, trans-

port in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERSERVIS, d.o.o.
Sedež: 6280 Ankaran, Kocjančičeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smrekar Alojz, izstopil

5. 9. 1994; Ščulac Silvano, Dekani 99, in
Kačič Darij, Ankaran, Kocjančičeva 8, vsto-
pila 5. 9. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 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 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, 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; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 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); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Rg-102772

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02622 z
dne 16. 1. 1997 pri subjektu vpisa TEA
LINE - Trgovsko podjetje, d.o.o., Škofije
sedež: Zgornje Škofije 9, 6281 Škofije,
pod vložno št. 1/01704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, spremembo podat-
kov pri družbenici in zastopnici, razširitev
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5441919
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Turnšek Tea, Škofije,

Spodnje Škofije 53, vstop 31. 8. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turnšek Tea, imenovana, 31. 8.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost podjetja se razširi še z nasled-
njimi dejavnostmi: kompenzacijski posli;
cestni prevoz ljudi; menjava valut; konsigna-
cijski posli; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi na domačem in tujem
trgu; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi proizvodi; promet blaga v tranzitu.

Dejavnost podjetja je odslej: organizaci-
ja izdelave raznovrstnih izdelkov in kovin,
plastike, tekstila in usnja v kooperaciji s pod-
jetji, obrtniki in občani; trgovina z neživilski-
mi proizvodi na debelo: tkanine in konfekci-
ja, volna in volneni izdelki, obutev in usnje
ter usnjeni izdelki, pozamenterija, kovinsko
in elektrotehnično blago, papir in izdelki iz
papirja, pisarniški material in oprema; trgo-
vina na debelo z drugimi neživilskimi pro-
izvodi; trgovina z vozili, deli in priborom na
debelo; trgovina z neživilskimi proizvodi na
drobno: tkanine in konfekcija, volna in vol-
neni izdelki, obutev in usnje ter usnjeni iz-
delki, pozamenterija, kovinsko in elektroteh-
nično blago, papir in izdelki iz papirja, pisar-

niški material in oprema; trgovina z vozili,
deli in priborom na drobno; trgovina z me-
šanim blagom na drobno; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; posredovanje in zastopanje v pro-
metu nepremičnin, blaga in storitev; storitve
raziskave tržišča ter reklame in ekonomske
propagande; cestni prevoz blaga; kompen-
zacijski posli; cestni prevoz ljudi; menjava
valut; konsignacijski posli; trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi na
domačem in tujem trgu; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi proizvodi; promet bla-
ga v tranzitu.

Rg-102774
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02787 z
dne 16. 1. 1997 pri subjektu vpisa PA-
CORINI, Ltd., špedicija in transport,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, spremembo podatkov pri druž-
benikih, uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo in uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5290104
Osnovni kapital: 14,241.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Gravisi Silva, Koper,

Krožna cesta 20, vstop 4. 3. 1993, vložek
712.050 SIT, in PACORINI S.R.L., Trst,
Italija, Punto Franco Nuovo, vstop 7. 7.
1993, vložek 13,528.950 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 3410 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.

Rg-102777
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02877 z
dne 16. 1. 1997 pri subjektu vpisa ELMEH,
d.o.o., elektromehanične storitve, Ko-
per, sedež: Agrarne reforme 15, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04386/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5801605
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Crnošija Oskar, Piran, Re-

gentova 36, vložil 300.000 SIT, in ELE-
KTROMEHANIKA, p.o., Rijeka, Hrvatska,
Brače Šupak 17, vložila 1,200.000 SIT –
vstopila 10. 2. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.
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Rg-102781
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03087 z
dne 23. 1. 1997 pri subjektu vpisa PROS-
TA CONA SEŽANA, d.o.o., Sežana, Parti-
zanska cesta 109, sedež: Partizanska
cesta 109, 6210 Sežana , pod vložno št.
1/03666/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo podatkov pri usta-
noviteljih ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5705410
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: SUHOZEMNI TERMINAL

SEŽANA, d.o.o., Sežana, Partizanska ce-
sta 109, vložil 213.750 SIT, KOMPAS
MTS, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vložil
213.750 SIT, SGP KRAŠKI ZIDAR, p.o.,
Sežana, Cesta na Lenivec 4, vložil
213.750 SIT, BTC TERMINAL, d.o.o., Se-
žana, Partizanska cesta 79, vložil 158.750
SIT, MARKETING GALEB, d.o.o., Izola, El-
vire Vatovec 4, vložil 213.750 SIT,
SECOM, d.o.o. Sežana, Ivana Turšiča 2,
vložil 213.750 SIT, HIPOTEKARNA BAN-
KA BREŽICE, d.d., Brežice, Cesta prvih
borcev 11, vložila 213.750 SIT, in ASPIC,
d.o.o., Ljubljana, Katreževa pot 8, vložil
158.750 SIT – vstopili 5. 10. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-102782
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03088 z
dne 6. 1. 1997 pri subjektu vpisa JACK,
slaščičarstvo, gostinstvo, turizem, trgo-
vina, export-import, Portorož, d.o.o., se-
dež: Obala 2, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03086/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gosp-
odarskih družbah, spremembo družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5617111
Osnovni kapital: 1,812.714 SIT
Ustanovitelji: Merdita Džek, izstop 27. 12.

1994; Kqira Mark, Piran, Marxova ulica 22,
vstop 10. 6. 1994, vložek 1,812.714 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 15812
Dejavnost slaščičarn; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 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, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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, 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, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne

dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

Rg-102784
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03124 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa DANES,
d.o.o., servis in trgovina, Gažon 107,
Šmarje, sedež: Gažon 107, 6274 Šmar-
je, pod vložno št. 1/04074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbe-
nikov, zastopnikov in podatkov pri družbeni-
kih, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, uskladitev dejavnosti in uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5758459
Firma: DANES, d.o.o., prevoz, servis

in trgovina
Skrajšana firma: DANES, d.o.o.
Sedež: 6281 Škofije, Plavje 48a
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelji: Kindler Stjepan in Frolich

Darko, izstopila 25. 12. 1994; Žigaj Ne-
deljko, Ankaran, Premančan 21, in Malčič
Josip, Škofije, Plavje 48a, vstopila 25. 12.
1994, vložila po 806.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kindler Stjepan in namestnik direk-
torja Frolich Darko, razrešena 25. 12.
1992; direktor Malčič Josip, imenovan
25. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 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 debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5147 Trgovina na debe-
lo 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
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 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; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-102787
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03189 z
dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa KOMIS,
kovinska galanterija in trgovina na de-
belo, d.o.o., Hruševje, Malo Ubeljsko 13,
sedež: Malo Ubeljsko 13, 6225 Hrušev-
je, pod vložno št. 1/01525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, družbenika in zastopni-
kov, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5421063
Firma: KOMIS, proizvodnja in trgovi-

na z lesnimi izdelki, uvoz izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMIS, d.o.o., Postojna
Sedež: 6230 Postojna, Veliki otok 44e
Osnovni kapital: 1,615.010 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Tanja, izstop 12. 5.

1994; Mikuletič Ivan, Postojna, Cesta v Sta-
ro vas 5, vstop 12. 5. 1994, vložek
1,615.010 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žnidaršič Tanja, razrešena 12. 5.
1994; direktor Mikuletič Ivan, imenovan
12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-

pecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-102791
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03262 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa LIDIJA,
trgovina in storitve, d.o.o., Lokev, sedež:
Lokev 4b, 6215 Divača, pod vložno št.
1/04144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, dopolnitev dejavnosti ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5762839
Osnovni kapital: 1,795.000 SIT
Ustanoviteljica: Jovanović Lidija, Divača,

Lokev 4b, vstop 26. 5. 1993, vložek
1,795.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di po nomenklaturi trgovskih strok v celoti,
tudi v tranzitu; posredniški, zastopniški in
agencijski ter komisijski posli na področju
prometa blaga in storitev; zastopanje tujih
firm s konsignacijsko prodajo; prevoz blaga
v cestnem prometu; reklama in ekonomska
propaganda; knjigovodske, računovodske
in druge storitve ter obdelava podatkov; fi-
nančni inženiring; maloobmejni promet z
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Republiko Italijo; menjalniški posli; go-
stinstvo; turistično posredovanje; storitve na
področju prometa; organizacija prireditev;
izdelava živilskih proizvodov.

Rg-102793

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03409 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa KO-
STANJ, Trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 12a, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/03506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5705428
Osnovni kapital: 2,093.000 SIT
Ustanovitelj: Šuman Viljan, Sežana, Gre-

gorčičeva 5, vstop 23. 12. 1993, vložek
2,093.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuman Viljan, imenovan 23. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjim: pro-
izvodnja kemičnih čistilnih in razkužilnih
sredstev in drugih kemičnih izdelkov; pro-
izvodnja anorganskih kemikalij; proizvodnja
organskih kemikalij; proizvodnja agrokemič-
nih izdelkov (razkužil); proizvodnja črpalk ter
nizkotlačnih in visokotlačnih kompresorjev
in naprav; proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav; proizvodnja strojev za poseb-
ne namene (prezračevanje in razkužila v in-
dustriji, živinoreji in kmetijstvu); proizvodnja
pip in ventilov; montaža vodovodnih, plin-
skih in sanitarnih inštalacij; montaža strojnih
in električnih inštalacij; izdelava elektroin-
štalacijskih naprav in električne avtomatike;
dajanje strojev in opreme v najem; leasing
strojev in opreme za prezračevanje in raz-
kužila ter elektroinštalacijskih naprav in elek-
trične avtomatike ter podobnih naprav.

Dejavnost je odslej: komercialni posli pri
prometu blaga in storitev; izvajanje turistič-
nih in športnih prireditev; turistično posre-
dovanje, turistične agencije in uradi; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; izvajanje trgovinskih stori-
tev: agencijske, posredniške in zastopniške
storitve, ekonomska propaganda in trgovi-
na v tranzitu; organiziranje nastanitev, poto-
vanj, izletov in ekskurzij; svetovanje in orga-
niziranje pomoči tujim in domačim turistom,
predstavitev turističnih znamenitosti in orga-
niziranje izletov ter rezervacija prenočišč,
letalskih, ladijskih, avtobusnih in železniških
vozovnic; prevozne storitve - prevoz blaga
in ljudi v cestnem prometu; menjava valut;
ostale storitve prehrane, slaščičarna; ostale
gostinske storitve, kavarna, bife; proizvod-
nja kemičnih čistilnih in razkužilnih sredstev
in drugih kemičnih izdelkov; proizvodnja
anorganskih kemikalij; proizvodnja organ-
skih kemikalij; proizvodnja agrokemičnih iz-
delkov (razkužil); proizvodnja črpalk ter niz-
kotlačnih in visokotlačnih kompresorjev in
naprav; proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav; proizvodnja strojev za posebne
namene (prezračevanje in razkužila v indu-
striji, živinorejstvu in kmetijstvu); proizvod-
nja pip in ventilov; montaža vodovodnih, plin-
skih in sanitarnih inštalacij; montaža strojnih
in električnih inštalacij; izdelava elektroinšta-

lacijskih naprav in električne avtomatike; da-
janje strojev in opreme v najem; leasing stro-
jev in opreme za prezračevanje in razkužila
ter elektroinštalacijskih naprav in električne
avtomatike ter podobnih naprav; kompenza-
cijski posli; trgovinske in turistične storitve na
mednarodnem trgu, raziskava trga in pomoč
pri sklepanju poslov s tujimi in domačimi fi-
zičnimi in pravnimi osebami; opravljanje po-
slov maloobmejnega prometa z Italijo v okvi-
ru registriranih dejavnosti; zastopanje tujih
oseb; konsignacijsko skladišče; organizacija
in izvajanje konsignacijskih, posredniških, za-
stopniških, kooperacijskih poslov s fizičnimi
in pravnimi osebami.

Rg-102795
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03469 z
dne 6. 1. 1997 pri subjektu vpisa EL
SHOP, proizvodnja elektro naprav in
opreme, trgovina, posredovanje in za-
stopanje, d.o.o., Sežana, sedež: Parti-
zanska 12a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/04179/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gosp-
odarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5765692
Osnovni kapital: 1,509.846 SIT
Ustanovitelj: Štolfa Dušan, Dutovlje, Dol

pri Vogljah 23a, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,509.846 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102797
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01060 z
dne 7. 1. 1997 pri subjektu vpisa STANIN-
VEST POSTOJNA, Podjetje za stanovanj-
sko gospodarstvo in gradbeni inženi-
ring, p.o., Postojna, Ljubljanska 5a, se-
dež: Ljubljanska 5a, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5144914
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ce-

glar Ljuba, razrešena 12. 10. 1995, kot v.d.
direktorja; Berra Gulje Karmen, Postojna,
Pivška ulica 1, imenovana 12. 10. 1995 za
v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-102798

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00470 z
dne 9. 1. 1997 pri subjektu vpisa GOLDI-
NAR, podjetje za opravljanje zastavljal-
niškega in menjalniškega poslovanja ter
ekonomsko finančnega inženiringa,
d.o.o., Koper, sedež: Belveder 4, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04525/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5812518
Ustanoviteljica: Pines Vladenka, izstop

4. 9. 1996; Črnigoj Katja, Štanjel 21, vstop
4. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pines Vladenka, razrešena 4. 9.
1996; direktorica Črnigoj Katja, imenovana
4. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-102799

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00578 z
dne 22. 1. 1997 pri subjektu vpisa Matič-
na knjižnica Piran, p.o., sedež: Tartinijev
trg 1, 6330 Piran, pod vložno št.
1/00222/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni zavod, spre-
membo firme, ustanoviteljev in tipa zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052246
Firma: MESTNA KNJIŽNICA PIRAN -

BIBLIOTECA CIVICA DI PIRANO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor Pi-

ran, izstop 23. 5. 1996; Občina Piran, Pi-
ran, Tartinijev trg 2, vstop 23. 5. 1996, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
šuta Krmac Oriana, Portorož, Obala 99, raz-
rešena 23. 5. 1996 kot ravnateljica in ime-
novana za direktorico, ki zastopa knjižnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 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; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-102800
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00581 z
dne 6. 1. 1997 pod št. vložka 1/05246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5957842
Firma: BRANDOLIN, prevozi in poslov-

no svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BRANDOLIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Mahničeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hrast Darja in Kocjančič

Renato, oba iz Črnega Kala 59, vstopila
21. 6. 1996, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrast Darja, imenovana 21. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.
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Rg-102801
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00912 z
dne 22. 1. 1997 pri subjektu vpisa PET-
ROL, TRANSPORT - podjetje za prevoz
blaga v cestnem prometu, Ilirska Bistri-
ca, p.o., sedež: Šercerjeva 17, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/00126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje v d.d.: spremembo fir-
me in skrajšane firme, osnovni kapital in
ustanovitelje, uskladitev dejavnosti, začasno
upravo in začasni nadzorni svet ter statut s
temile podatki:

Matična št.: 5156564
Firma: TIB PETROL TRANSPORT, d.d.,

Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17, Ilirska Bi-
strica

Skrajšana firma: TIB, d.d., Ilirska Bi-
strica

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 537,934.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
53,794.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 53,794.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova uli-
ca 28, vložil 107,586.000 SIT, Sklad RS
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vlo-
žil 87,550.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa, vložili 127,624.000 SIT, in upravi-
čenci interne razdelitve, vložili
107,586.000 SIT – vstopili 2. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gla-
žar Branko, razrešen 7. 10. 1996 kot vodja
finančno računovodskega sektorja; Muha
Robert, Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 28, ki
od 7. 10. 1996 kot direktor začasne upra-
ve zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Glažar Branko,
Poročnik Danica, Volk Stojan, Šepec Ja-
nez, Vinšek Jožica in Rojc Emil, vstopili
30. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3410 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 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 debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-

izvodi; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 75252 Poklicno in prostovolj-
no gasilstvo; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizaci-
ja in delovanje čistilnih naprav; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Statut z dne 2. 9. 1996.
Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-

nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce. Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00823/00714-1996/IZ z dne
28. 10. 1996.

Rg-102802
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00953 z
dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa BARE-
DI, Import-export, proizvodnja in proda-
ja na debelo in drobno živilskih in neži-
vilskih proizvodov, d.o.o., Škofije, sedež:
Plavje 84a, 6281 Škofije, pod vložno št.
1/03956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov in vložkov, uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781868
Firma: STUDIOCENTER ADVERTISING

- marketing in tržne komunikacije, d.o.o.,
Koper

Skrajšana firma: STUDIOCENTER
ADVERTISING, d.o.o., Koper

Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-
je 29-29a

Ustanovitelja: Končar Alen, Koper, Pa-
horjeva ulica 3, in Santin-Bažec Majda, Po-
begi, Frenkova cesta 4, oba vstopila 25. 10.
1996, vložila po 827.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Počkaj Nino-Gianni,
izstopil 25. 10. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Počkaj Nino-Gianni, razrešen 25. 10.
1996; direktor Končar Alen, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Santin-Ba-
žec Majda, oba imenovana 23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 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; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
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sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-102803

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00978 z
dne 6. 1. 1997 pod št. vložka 1/05244/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986621
Firma: MAGIS GRAFIKA, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: MAGIS GRAFIKA,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Burlin-Mali Adriana, Seža-

na, Vojkova ulica 3, vložila 300.000 SIT,
Bočkovec Andrej, Sežana, Križ št. 27, vložil
300.000 SIT, in GRAFICA C. E P. S.R.L.,
Perego, Italija, Via Vittorio Veneto 23, vloži-
la 900.000 SIT – vstopili 30. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Burlin-Mali Adriana in Bočkovec An-
drej, imenovana 30. 10. 1996, zastopata
družbo z omejitvijo, da za sklepanje vseh
pravnih poslov, ki presegajo vrednost
500.000 SIT, potrebujeta predhodno odo-
britev skupščine.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja
in začimb; 0125 Reja drugih živali; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;

2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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 plastič-
nih mas; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;

3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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 vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi 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 proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166



Stran 1128 / Št. 12 / 19. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 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; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
terračunalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-

sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice. Pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-102804
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00987 z
dne 6. 1. 1997 pod št. vložka 1/05247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5991919
Firma: MASERVICE, kmetjski inženi-

ring, trgovina in posredovanje storitev,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tuljak Franko, Izola, Bogo-

mira Magajne 10, vstop 8. 11. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tuljak Franko, imenovan 8. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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 vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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 le-
sa 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
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zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavno-
sti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-102805
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01000 z
dne 6. 1. 1997 pod št. vložka 1/05248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986729
Firma: KAS PLUS, špedicija in stori-

tve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: KAS PLUS, d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Kamionski ter-

minal b.št.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakomin Karmen, Koper,

Dellavalijeva ulica 5, in Furlan Aleksander,
Pobegi, Novo naselje 1, vstopila 14. 10.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jakomin Karmen in družbenik Fur-
lan Aleksander, imenovana 14. 10. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini

z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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 de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi 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; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
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zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-102806
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01042 z
dne 6. 1. 1997 pod št. vložka 1/05245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5992109
Firma: TENJA, proizvodnja, trgovine,

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

govornostjo
Sedež: 6275 Črni Kal, Predloka 5
Osnovni kapital: 1,600.300 SIT
Ustanoviteljica: Cergol Tanja, Črni Kal,

Predloka 25, vstop 29. 11. 1996, vložek
1,600.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cergol Tanja, imenovana 29. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 2052 Proizvodnja izdelkov

iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev terračunalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73103 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, 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; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-

sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost. Pri de-
javnosti 74.60 - Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje, opravlja družba samo dejavnost
varovanja.

Rg-102807

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01057 z
dne 24. 12. 1996 pri subjektu vpisa MO-
DRA LINIJA 2, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Koper, sedež: Prista-
niška ulica št. 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04998/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki, povečanje odobrenega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5907772
Osnovni kapital: 2.217,419.000 SIT
Osnovni kapital družbe MODRA LINIJA,

pooblaščena investicijska družba, d.d., Ko-
per, se uskladi z nominalno vrednostjo de-
jansko vpisanih in vplačanih delnic druge iz-
daje in odslej znaša 2.217,419.000 SIT in je
razdeljen na 2,217.419 navadnih delnic, se-
rijskih številk od 00001 do 2,217.419.

Skupni odobreni kapital delniške družbe
znaša 110,871.000 SIT.

Čistopis statuta z dne 30. 9. 1996.

Rg-102808

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01077 z
dne 22. 1. 1997 pri subjektu vpisa MER-
CATOR - NANOS, Trgovina na debelo in
drobno, d.d., sedež: Tržaška 59, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/01380/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5004381
Pripojitev k družbi POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 7. 11. 1996. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-103651

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02240 z

dne 20. 1. 1997 pri subjektu vpisa ZA-
BREG - Podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Šmarje pri Kopru, sedež: Šmarje
pri Kopru 13, 6274 Šmarje pri Kopru,
pod vložno št. 1/02864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, pristop družbenika,
spremembo podatkov pri družbeniku, razši-
ritev in uskladitev dejavnosti s standarno kla-
sifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5579988
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Savarin Ferdinand-Bruno,

Šmarje pri Kopru 13, vstop 20. 2. 1992,
vložek 1,350.000 SIT, in Marušič Silvo, Izo-
la, Osojna pot 4, Jagodje, vstop 27. 9.
1994, vložek 150.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 0124 Reja perutnine; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1030 Pridobivanje šote; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2611 Proizvodnja rav-
nega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna 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;
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50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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 nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no 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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 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 prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-103653

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00268 z
dne 14. 1. 1997 pri subjektu vpisa UR-
BANEX, podjetje za trgovino, posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., Koper, se-
dež: Bošamarin 52, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01558/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo druž-
benikov, uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5431573
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Urbanaz Alessandra, vsto-

pila 15. 10. 1990, in Urbanaz Narciso, vsto-
pil 2. 3. 1995, oba iz Kopra, Bošamarin
52, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem.

Rg-103656

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00883 z
dne 5. 2. 1997 pri subjektu vpisa ELLE GI,
Trgovina in storitve, d.o.o., Koper, se-

dež: Obrtniška 26a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01743/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5454379
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ulica 8
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanoviteljica: Lisjak Gigliola, Koper,

Obrtniška 26a, vstop 6. 11. 1990, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 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 kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina 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 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
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na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina 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 drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-103659
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01015 z
dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpisa ELLE GI,
Trgovina in storitve, d.o.o., Koper, se-
dež: Pristaniška ulica 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01743/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5454379
Ustanovitelj: Mandič Ratko, Koper, Dol-

ga reber 31a, vstop 19. 10. 1995, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lisjak Gigliola, izstop 19. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Lisjak Gigliola, razrešena 19. 10. 1995;
direktor Mandič Ratko, imenovan, 19. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103661

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00049 z
dne 16. 1. 1997 pri subjektu vpisa SKAT,
d.o.o.-Trgovina, kooperacija, agencija,
Izola, Polje 5i, sedež: Polje 5i, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/03189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5629365
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čačić Milan, Izola, Cesta v Pregavor
11, imenovan 10. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Pukl Franc, razre-
šen 10. 1. 1996.

Rg-103662

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00322 z

dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa MADAI,
d.o.o., družba za upravljanje s stanova-
nji, KTV sistemov in RTV difuzijo, Koper,
sedež: Glagoljaška 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02897/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža, uskladitev dejavnosti
s standarno klasifikacijo dejavnosti ter či-
stopis družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5586488
Firma: MADAI, d.o.o. - upravljanje ka-

belsko komunikacijskih sistemov CATV
in RTV difuzija

Skrajšana firma: MADAI, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja

št. 13
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
terračunalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Čistopis družbene pogodbe z dne 22. 4.
1996.

Rg-103663

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00734 z
dne 29. 1. 1997 pri subjektu vpisa SUN -
TOURS, turizem in storitve, d.o.o., se-
dež: Hoteli BERNARDIN, Obala 2, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/04306/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, družbenikov, podatkov pri druž-
benikih, poslovnih deležev, uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika ter družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5788366
Sedež: 6320 Portorož, Obala 14a
Ustanovitelji: Borštnik Mira, Portorož,

Stara cesta 2, vstopila 25. 4. 1994, vložila
585.000 SIT, Brezovec Dragica, Koper,
Krožna 12, vstopila 16. 8. 1996, vložila
590.000 SIT, in Rolc Boris, Portorož, Seča
194, vstopil 16. 8. 1996, vložil 585.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Borštnik Mira, razrešena 16. 8.
1996; direktorica Brezovec Dragica, ime-
novana 16. 8. 1996, kot poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9234 Druge raz-
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vedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 8. 1996.

Rg-103664

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00749 z
dne 20. 1. 1997 pri subjektu vpisa HORA
- ELEKTRONIK, elektronika, inženiring
in zastopanje, d.o.o., sedež: Vojkovo na-
brežje 30a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5682789
Sedež: 6000 Koper, Mladinska 7.

Rg-103667
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00872 z
dne 6. 2. 1997 pri subjektu vpisa FINALI
TRADING, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., sedež: Liminjanska b. št.
6320 Portorož, pod vložno št.,
1/04164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, vs-
top novih družbenikov, spremembo dejav-
nosti - uskladitev s standarno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika in novo
družbeno pogodbo s temile podatki:

Matična št.: 5766206
Osnovni kapital: 4,970.967 SIT
Ustanovitelja: Klun Robert, Portorož, Li-

minjanska cesta 91, in Ogorevec Hano, Por-
torož, Kozinova ul. 20, vstopila 26. 9.
1996, vložila po 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grižon Emil, razrešen 26. 9. 1996;
direktor Klun Robert, imenovan 26. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost izbrisana 6. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74841 Prireja-

nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
5118: razen farmacevtskih izdelkov, 6713:
samo menjalnice, zastavljalnice.

Nova družbena pogodba z dne 26. 9.
1996.

Rg-103668

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00916
z dne 16. 1. 1997 pod št. vložka
1/05253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986389
Firma: SICEL, podjetniški razvojni in-

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Carbone Francesco, Gar-

done V.T. (BS), Italija, Via Mazzini 10, vložil
900.000 SIT, 4 M, podjetje za gostinstvo,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Se-
nožeče, Senožeče 5, vložil 300.000 SIT,
Lončar Nebojša, Beograd, ZRJ, Vojvode Vu-
ka 13, vložil 300.000 SIT – vstopili 18. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Lončar Nebojša in Sotlar Marjan,
imenovana 18. 10. 1996, ter direktor Ko-
vač Aljoša, imenovan 6. 12. 1996, kot po-
slovodje zastopajo družbo z omejitvijo, da
potrebujejo za sklepanje vseh vrst pravnih
poslov, ki presegajo vrednost 1,500.000
SIT, predhodno odobritev skupščine.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Pridelovanje drugega sad-
ja in začimb; 0125 Reja drugih živali;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-

množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami 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, trgovi-
no, 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; 5250 Trgovina na drobno
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; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov; 67.13: samo
menjalnice; 74.12: izvzeta revizijska dejav-
nost.

Rg-103672

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00971 z
dne 16. 1. 1997 pod št. vložka
1/05255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5991889
Firma: GTN, trgovina in storitve, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Amardeep Singh Dahiya,

Chandigarh, Indija, H. No 329 Dec 21a,
vložil 255.000 SIT, Sayed Samar Shakil,
New Delhi 65, Indija, Block I/24, Nehru
Nagar, vložil 375.000 SIT, Kupaihil Radha-
krishnan, New Delhi, Indija, B-77/I, East of
Kailash, vložil 390.000 SIT, Senčar Gorazd,
Piran, Gregorčičeva ul. 53, vložil 240.000
SIT, Mikolič Edo, Ljubljana, Ilirska ul. 22,
vložil 240.000 SIT – vstopili 5. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Senčar Gorazd, imenovan 5. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kadar
zastopa družbo v transakcijah trgovinskih
sporazumov ali zaporednih podobnih tran-
sakcijah. V primerih, kadar zastopa družbo
v vseh posojilnih pogodbah, najemnih in lea-
sing pogodbah in hipotekah, se zahteva
odobritev skupščine, če navedeni pravni po-
sli niso odobreni z letnim finančnim načr-
tom, sopodpis Amardeepa S Dahiya ali dveh
družbenikov, če so navedeni pravni posli
odobreni z letnim finančnim načrtom.

Člani nadzornega sveta: Maček Matjaž,
Rabzelj Drago in Pučnik Janko, vstopili 5. 9.
1996.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 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 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
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vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, 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; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 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.

KRANJ

Rg-35678
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00418 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SILAN GORENJSKE, pro-
met z nepremičninami, d.o.o., Kranj, se-
dež: Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01862/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5558263
Sedež: 4000 Kranj, Partizanska 6

Rg-35689
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04007 z dne 18. 1. 1996 pri
subjektu vpisa JMS-RIMEX, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: Selo 7a, 4274 Žirovni-
ca, pod vložno št. 1/01862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, uskladitev dejavnosti, spremembo usta-
noviteljev in osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5558263
Firma: SILAN GORENJSKE, promet z

nepremičninami, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: SILAN GORENJSKE,

d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 1
Osnovni kapital: 3,287.197 SIT
Ustanovitelj: Rupar Stane, izstop 15. 12.

1994; Rupar Marija, izstop 15. 12. 1994;
COUNSEL, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 1,
vstop 15. 12. 1994, vložek 3,287.197 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rupar Stane, razrešen 15. 12. 1994;
direktorica Kristan Milena, Kranj, Juleta Ga-
brovška 34, imenovana 15. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-38351

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00271 z dne 19. 4. 1996 pod
št. vložka 1/05738/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939151
Firma: VERITEKS, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VERITEKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 195
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Strel Jožef, Škofja Loka,

Podlubnik 195, vstop 4. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Strel Jožef, imenovan 4. 3. 1996;
prokuristka Strel Vera, Škofja Loka, Pod-
lubnik 195, imenovana 4. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 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
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 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
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no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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 posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-40740

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02743 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa JENKO, podjetje za pro-
izvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Sveti
Duh 185, Škofja Loka, sedež: Sveti Duh
185, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in povečanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5294835
Firma: JENKO, podjetje za proizvod-

njo, servis in trgovino, d.o.o., Škofja
Loka

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

Sedež: 4220 Škofja Loka, Virmaše 109
Osnovni kapital: 19,302.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Janez in Jenko Ire-

na, oba iz Škofje Loke, Sveti Duh 185, vsto-
pila 16. 10. 1989, vložila po 9,651.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41844
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00366 z dne 4. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05781/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943329
Firma: EURASIA TRADE, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: EURASIA TRADE,

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

govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Ul. Juleta Ga-
brovška 23

Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Ovsenek Borut, Kranj, Ul.

Juleta Gabrovška 23, vstop 8. 5. 1996, vlo-
žek 2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ovsenek Borut, imenovan 8. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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 apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-41846
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00365 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMC, marketing storitve,
Kranj, d.o.o., sedež: Pot v Bitnje 7, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00474/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, dejavnosti in uskladitev s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297222
Sedež: 4000 Kranj, Reginčeva 7
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina

na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-43566
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00555 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5034701
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Mandič Bojan, razrešen 30. 6. 1996 kot
član uprave.

Rg-43588

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00499 z dne 24. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05815/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947910
Firma: DONOŠA & CO, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: DONOŠA & CO, d.n.o.,

Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4203 Duplje, Žiganja vas 72
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Donoša Marjeta in Prera-

dović Željko, oba iz Dupelj, Žiganja vas 72,
vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Donoša Marjeta, imenovana 15. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Preradović Željko, imenovan 15. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom.

Rg-43620

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00373 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRIO, tržiška industrija
obutve in konfekcije, Tržič, p.o., sedež:
Mlaka 10, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5039991
Sedež: 4290 Tržič, Mlaka 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ro-

tar Marinka, razrešena 21. 3. 1996 kot vod-
ja splošnega sektorja.

Rg-43648

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02996 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VILJU TRADE, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Golnik 9, 4204 Golnik, pod vložno št.
1/04362/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5720699
Osnovni kapital: 1,735.678 SIT
Ustanovitelja: Uranič Viktor in Uranič Lju-

bica, oba z Golnika, Golnik 9, vstopila 9. 7.

1992, vložila po 867.839 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-44162

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03238 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BIMBO, podjetje za trgovi-
no, turizem, storitve, uvoz, izvoz in sve-
tovanje, d.o.o., Kranj, sedež: Predoslje
42, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, razširitev
dejavnosti in uskladitev s standarno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5740142
Ustanovitelj: Gašperlin Radovan, Kranj,

Predoslje 42, vstop 1. 3. 1993, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Panjan Leopold, izstop 11. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-44170

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03442 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa STRATOS, podjetje za in-
ženiring, Kamna Gorica, d.o.o., sedež:
Kamna Gorica 59b, 4246 Kamna Gori-
ca, pod vložno št. 1/04525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5800846
Osnovni kapital: 1,693.000 SIT
Ustanovitelj: Šlibar Aleksander, Kamna

Gorica, Kamna Gorica 59b, vstop 19. 3.
1993, vložek 1,693.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-44178

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02870 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MAKLER, Bled, marketing
in inženiring, d.o.o., sedež: Ljubljanska
cesta 3, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenikov ter spremembo
naslova ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5396387
Osnovni kapital: 1,762.100 SIT
Ustanovitelji: Kordež Borut, izstop 19. 5.

1994; Kordež Franc, izstop 19. 5. 1994;
Malej Bojan, izstop 19. 5. 1994; Kordež
Borut, Bled, Grič št. 9, vstop 19. 5. 1994,
vložek 1,762.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kordež Borut, Bled, Grič št. 9, razre-
šen in ponovno imenovan 19. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-44201

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03427 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ZLATA NIT, zastopanje, iz-
delava in prodaja blaga na debelo in
drobno, Kranj, d.o.o., sedež: Ul. Tuga Vid-
marja 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5352703
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grohar Vukosava in Gro-

har Valentin, oba iz Kranja, Ul. Tuga Vidmar-
ja 2, vstopila 7. 3. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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 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; 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 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 alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-44204

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00566 z dne 6. 8. 1996 pod št.
vložka 1/05823/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5956749
Firma: PEKO TRADE, družba za pro-

izvodnjo in trgovino z obutvijo, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKO TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Ste Marie Aux Mi-

nes 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PEKO, tovarna obutve, d.d.,

Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 5, vstop
4. 7. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ferčej Nadrej, Ljubljana, Črtomirova
17, imenovan 4. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; prokuristka Repinc Daša,
Kranj, Vrečkova 5, imenovana 4. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno

s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 75252 Pok-
licno in prostovoljno gasilstvo; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n..

Rg-44209
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00663 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SAVA, gumarska in kemič-
na industrija, d.d., sedež: Škofjeloška c.
6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5111358
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bo-

horič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, razre-
šen 16. 7. 1996 kot predsednik začasne
uprave in imenovan za direktorja, ki kot
predsednik uprave - glavni direktor zastopa
družbo - družbo zastopata in predstavljata
dva člana uprave skupaj ali en član uprave
skupaj z enim prokuristom; Balanč Franc,
Kranj, Drolčevo naselje 1, razrešen 16. 7.
1996 kot član začasne uprave in imenovan
za člana uprave za finance - družbo zasto-
pata in predstavljata dva člana uprave sku-
paj ali en član uprave skupaj z enim prokuri-
stom; Perčič Vincenc, Kranj, Tominčeva 74,
razrešen 16. 7. 1996 kot član začasne
uprave in imenovan za člana uprave za kon-
troling - družbo zastopata in predstavljata
dva člana uprave skupaj ali en član uprave
skupaj z enim prokuristom; Vizovišek Emil,
Kranj, Gorenjskega odreda 2, razrešen
16. 7. 1996 kot član začasne uprave in
imenovan za člana uprave za tehnično po-
dročje - družbo zastopata in predstavljata
dva člana uprave skupaj ali en član uprave
skupaj z enim prokuristom.

Rg-44211

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02691 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CRYOREF, mešano pod-
jetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo
kriogenskih sistemov, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Kidričeva 66a, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/05144/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, povišanje osnovnega kapi-
tala in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5796270

Firma: CRYOREF, družba za razvoj,
proizvodnjo in prodajo kriogenskih si-
stemov, d.o.o., Škofja Loka

Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva
66a

Osnovni kapital: 18,500.000 SIT
Ustanovitelja: INŠTITUT ZORAN RANT,

p.o., Škofja Loka, Kidričeva 66a, vstop
21. 6. 1993, vložek 7,400.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; HOLDIN JCG INVES-
TISSEMENTS, Le Chesnay, Pottier, Franci-
ja, 7Z8150 Le Chesnay, 58, rue, vstop
21. 6. 1993, vložek 11,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vraničar Marko, Škofja Loka, Sorška
43, razrešen 8. 12. 1993 kot v.d. direktor-
ja in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-46071
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03326 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ELA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino s tiskanimi vezji, Begunje
na Gor., d.o.o., sedež: Zgoša 52, 4275
Begunje na Gorenjskem, pod vložno št.
1/00468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5293391

Rg-46074
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03386 z dne 5. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GAMEX, podjetje za trgovi-
no in storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 25, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02997/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5579279
Osnovni kapital: 1,562.700 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Janez, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 159, vstop 19. 1. 1992, vlo-
žek 1,562.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-46077
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00463 z dne 5. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TRIGLAV KONFEKCIJA
KRANJ, d.d., sedež: Savska c. 34, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00067/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5033799
Sedež: 4000 Kranj, Savska c. 34
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marčun Anton, razrešen 31. 5. 1996;
direktor Hudobivnik Milan, Kranj, Hrastje
174, imenovan 1. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-46079
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03369 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PAPLER, podjetje za pro-
dajo strojne in programske opreme,
d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta talcev 8,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/02901/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti s stan-
darno klasifikacijo dejavnosti, povišanje os-
novne vloge in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5570166
Firma: PAPLER, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 1,525.680 SIT
Ustanovitelj: Papler Franci, Jesenice, C.

talcev 8, vstop 8. 11. 1991, vložek
1,525.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-46081
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00586 z dne 6. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943809
Firma: HENNLICH, d.o.o., industrijska

tehnika, Radovljica
Skrajšana firma: HENNLICH, d.o.o., Ra-

dovljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Linhartov

trg 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Matej, Ljubljana,

Belokranjska ul. 1, vstop 5. 7. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zebisch Hermann Wolfgang, Schar-
ding, Avstrija, Alfred Kubin Strasse 208, vs-
top 5. 7. 1996, vložek 1,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomšič Matej, imenovan 5. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-46082
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03299 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ENGENEERING BIRO, pod-
jetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
sedež: Kranjska 2, 4240 Radovljica, pod
vložno št. 1/00688/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s standarno klasifikacijo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5313163
Sedež: 4240 Radovljica, Kranjska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mali Zlatko, izstop 28. 5.

1994; Bertoncelj Darko, Radovljica, Cankar-
jeva 10, vstop 28. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-

kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46087
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03231 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LOREKS, trgovina z urami,
nakitom in tehničnim blagom, d.o.o.,
Bled, sedež: Prešernova 39a, 4260
Bled, pod vložno št. 1/04220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5706505
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlovski Alojz in Pavlov-

ski Renata, oba z Bleda, Prešernova 39a,
vstopila 7. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-46091

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00790 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ELECTRONIC STUDIO, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Ješetova 4b, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05265/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5605105
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 3150

Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3650 Proizvod-
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nja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-46092

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00116 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PROMONTANA, podjetje
za proizvodjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Podlubnik 72, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/01949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5490928
Firma: PROMONTANA, trgovina, za-

stopstva, športni program, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMONTANA, d.o.o.
Sedež: 4290 Tržič, Ste Marie Aux Mi-

nes 15

Rg-46093

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00791 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SCHENK, podjetje za trgo-
vino in zastopanje, d.o.o., Bled, sedež:
Kolodvorska 29, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/03073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-

podarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5601827
Osnovni kapital: 2,788.640 SIT
Ustanovitelj: Šenk Janez, Bled, Kolodvor-

ska 29, vstop 7. 2. 1992, vložek 2,788.640
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46094
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02902 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa S & S, svetovanje in sode-
lovanje pri doseganju poslovne uspe-
šnosti in vodljivosti podjetij, d.o.o., Škof-
ja Loka, sedež: Frankovo naselje 161,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5353742
Osnovni kapital: 1,504.131 SIT
Ustanovitelj: Starčič Sašo, Škofja Loka,

Frankovo naselje 161, vstop 22. 12. 1989,
vložek 1,504.131 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-46098
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00788 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ASTRID, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, Kranj, sedež:
Oprešnikova 18d, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/00828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovne vlo-
ge in spremembo imena ustanoviteljice s
temile podatki:

Matična št.: 5339057
Osnovni kapital: 11,134.000 SIT
Ustanoviteljica: Satler Žarka, izstop 25. 5.

1994; Satler Žara Marija, Kranj, Oprešnikova
18d, vstop 25. 5. 1994, vložek 11,134.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46103
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00439 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LOKALNA RADIJSKA
POSTAJA TRŽIČ, p.o., sedež: Bračičeva
4, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00178/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
pravne posledice lastninskega preoblikova-
nja, spremembo firme, skrajšane firme, za-
stopnikov, osnovni kapital, ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053471
Firma: RADIO TRŽIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Balos 4
Osnovni kapital: 2,630.000 SIT
Ustanovitelji: Občinska konferenca

SZDL, izstop 26. 4. 1996; Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
26. 4. 1996, vložek 260.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 6,
vstop 26. 4. 1996, vložek 130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 26. 4.
1996, vložek 130.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Tržič, Tržič, Trg svo-
bode 18, vstop 26. 4. 1996, vložek
1,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Krsnik Milan, Tržič, Brezje pri Tržiču 52,
vstop 26. 4. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kermelj Irena,
Tržič, Balos 3, vstop 26. 4. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Marija, Tržič, Brezje pri Tržiču 52,
vstop 26. 4. 1996, vložek 170.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
lovec Boris, razrešen 26. 4. 1996; direktor
Krsnik Milan, imenovan 26. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Vpis pravnih posledic lastninskega pre-
oblikovanja  na podlagi odločbe Agencije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00667/01328-1996/IJS z dne 29. 5.
1996.

Rg-46107
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00228 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SEMIDENT, izdelovanje in
servisiranje zobozdravstvene opreme, tr-
govina in zastopstvo, d.o.o., Podbrezje,
sedež: Podbrezje 20, 4203 Duplje, pod
vložno št. 1/02135/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5471036
Sedež: 4203 Duplje, Podbrezje 20
Ustanovitelj: Selak Vesna, izstop 13. 3.

1996; Selak Milan, Duplje, Podbrezje 20,
vstop 13. 3. 1996, vložek 1,548.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-46108
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03512 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MORO & KUNST, trgovsko
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in storitveno podjetje, Bled, d.o.o., se-
dež: Mlinska 1, 4260 Bled, pod vložno št.
1/04613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povišanje osnovne vloge, raz-
širitev dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5752345
Firma: MORO & KUNST, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MORO & KUNST,

d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Nova vas 8
Osnovni kapital: 1,881.685 SIT
Ustanoviteljica: Kunstelj Irena, Radovlji-

ca, Nova vas 8, vstop 18. 3. 1993, vložek
1,881.685 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46112

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03438 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LUKAS, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Voklo 75a, Voklo,
sedež: Voklo 75a, 4208 Voklo, pod vlož-
no št. 1/03655/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža firme ter uskladitev dejavnosti s stan-
darno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5876320
Firma: LUKAS, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LUKAS, d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Voklo 75a
Osnovni kapital: 2,639.000 SIT
Ustanoviteljica: Ahčin Magda, Šenčur, Vo-

klo 75a, vstop 30. 3. 1992, vložek
2,639.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302

Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in 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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-46115
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00796 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa E CO, trgovsko storitveni
center Železniki, d.o.o., sedež: Log 31,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/03269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, kapitala in uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5615798
Firma: E CO, slikopleskarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: E CO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Ema in Golob Ro-

man, oba iz Železnikov, Log 31, vstopila
10. 2. 1992, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev.

Rg-46116

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00656 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05842/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5958059
Firma: EKI TRADE, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, Kranj,
d.o.o.

Skrajšana firma: EKI TRADE, Kranj,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4201 Zgornja Besnica, Zabu-
kovje 20

Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanoviteljica: Pangerc Nevenka, Ra-

dovljica, Mošnje 71, vstop 24. 7. 1996,
vložek 1,570.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pangerc Nevenka, imenovana
24. 7. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 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.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
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debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-46119
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00107 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PETAL, proizvodnja in pro-
daja kovinskih izdelkov, Naklo, d.o.o.,
sedež: Strahinj 31, 4202 Naklo, pod vlož-
no št. 1/00744/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, uskladitev dejavnosti s standarno kla-
sifikacijo dejavnosti in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5327024
Firma: PETAL PEČNIK, proizvodnja in

prodaja kovinskih izdelkov, Naklo, d.o.o.
Skrajšana firma: PETAL PEČNIK, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 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.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Rg-46122

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00695 z dne 17. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05783/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949238
Firma: AGRO MOBIL, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGRO MOBIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Letališka ulica

37, Voglje
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Bertoncelj Boštjan, vložek

990.000 SIT in Bertoncelj Iztok, vložek
660.000 SIT, oba iz Šenčurja, Letališka uli-
ca 37, vstopila 16. 7. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bertoncelj Boštjan, imenovan 16. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Bertoncelj Iztok, imenovan 16. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-

nimi deli in opremo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-46123
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03405 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BLEJKA, podjetje za trgov-
ske storitve, d.o.o., Bled, sedež: Prešer-
nova št. 11, 4260 Bled, pod vložno št.
1/04942/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, razširitev de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777801
Sedež: 4260 Bled, Zasip, Dobje št. 28
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-46128

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00581 z dne 19. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05848/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5950007
Firma: ATRIJA, kiromasaža, trgovina

in računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ATRIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cesta Staneta Ža-

garja 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grošelj Bojan, Kranj, Vrtna

ulica 3, vstop 3. 7. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grošelj Bojan, imenovan 3. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-46133
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03598 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO KRANJ, trgovina, iz-
voz, uvoz in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska c. 30, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/01568/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, uskladitev dejavnosti s standarno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5414636
Osnovni kapital: 1,578.120 SIT
Ustanovitelja: Hudorovac Danilo, Kranj,

Jaka Platiše 17, vstop 11. 8. 1993, vložek
789.060 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gajić Savo, Kranj, Trboje 3, vstop 11. 8.
1993, vložek 789.060 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-46137
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01492 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka 1/00249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5098173
Firma: GRADBINEC, splošno gradbe-

no podjetje, Kranj, p.o.
Skrajšana firma: SGP GRADBINEC,

Kranj, p.o.
Sedež: 4000 Kranj, Nazorjeva ul. 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božič Stanislav, razrešen 10. 10.
1994; Koblar Vojteh, razrešen 30. 11.
1994; direktor Senčar Primož, Radovljica,
Langusova 44, imenovan 1. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-46135
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00809 z dne 16. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938759
Firma: METCO BERT, d.o.o., proizvod-

no in trgovsko podjetje
Skrajšana firma: METCO BERT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 4212 Visoko, Milje 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: S.G.I. INTERNATIONAL,

s.r.l., Torino, Via N. Fabrizi 44 CAP 10145,
vstop 26. 1. 1996, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; METCO,
d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Vi-
soko, Milje 2, vstop 26. 1. 1996, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gros Ivan, Visoko, Milje 2, imenovan
26. 1. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-46139
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01486 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka 1/00747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5319781
Firma: PROTEO, proizvodnja, projek-

tiranje, inženiring in storitve, Kranj,
d.o.o.

Skrajšana firma: PROTEO, Kranj, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Reševa 4a

Osnovni kapital: 2,146.330 SIT
Ustanovitelj: Korsič Marjan, Kranj, Re-

ševa 4a, vstop 8. 12. 1989, vložek
2,146.330 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rebolj-Korsič Bojana, izstop 16. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korsič Marjan, imenovan 8. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Rebolj-Korsič Bojana, Kranj, Reše-
va 4a, razrešena 16. 5. 1994 in imenovana
za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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 prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 631 Prekladanje, skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-46141
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01488 z dne 23. 9. 1996 pod
št. vložka 1/04465/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5734231
Firma: TRTIN, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TRTIN, d.o.o., Kranj
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Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 43a
Osnovni kapital: 1,626.280 SIT
Ustanoviteljica: Arnež Breda, Kranj, Hrast-

je 43a, vstop 10. 3. 1993, vložek
1,626.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Arnež Breda, imenovana 10. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46144

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02825 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INTERSPORT, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Kranj, sedež: Betono-
va 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenika, osebe, pooblašče-
ne za zastopanje ter spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standarno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516528
Osnovni kapital: 6,433.000 SIT
Ustanovitelj: Dežman Lojze, Kranj, Beto-

nova 2, vstop 15. 7. 1991, vložek
6,433.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dežman Mojca, izstop 7. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dež-
man Mojca, razrešena 7. 7. 1994 kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 4521 Splošna gradbena
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; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-

kov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46148
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01162 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DOM OSKRBOVANCEV
ALBINA DROLCA, p.o., sedež: Preddvor,
4205 Preddvor, pod vložno št.
1/00079/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, pooblastil zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049857
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV

PREDDVOR
Sedež: 4205 Preddvor, Preddvor
Ustanovitelj: OLO Kranj, izstop 6. 5.

1993; Vlada Republike Slovenije, Ljublja-
na, Gregorčičeva ul. 20, vstop 6. 5. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starc Peter, razrešen 6. 5. 1993 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 85121 Osnovna zdravstvena dejav-
nost; 85122 Specialistična ambulantna de-
javnost; 85311 Dejavnost domov za starej-
še; 85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-46149
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00500 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa VENERA SHOP, podjetje
za trgovino in storitve, Zg. Jezersko,
d.o.o., sedež: Zg. Jezersko 82, 4206 Zg.
Jezersko, pod vložno št. 1/05273/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo naslova ustanovitelja in
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5838088
Firma: VENERA SHOP, podjetje za tr-

govino in storitve, Zg. Jezersko, d.o.o.
Sedež: 4206 Zg. Jezersko, Zg. Jezer-

sko 82
Ustanovitelj: Dolžan Florjan, Kranj, Do-

lenčeva pot 13 (prej Gorenjska cesta 16),
vstop 4. 11. 1993, vložek 885.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dol-
žan Florjan, razrešen 3. 6. 1996 in ponov-
no imenovan dne 3. 6. 1996, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 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 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, 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 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 ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 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 de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
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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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93023

Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-46153
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00730 z dne 25. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05853/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5958687
Firma: TERASA, gostinska družba,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Vodopivčeva uli-

ca 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prah Pivk Tjaša, Kranj, Vo-

dopivčeva ul. 6, vstop 14. 8. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pivk Uroš, Kranj, Stošičeva 3, vstop 14. 8.
1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bobnar Pia, Škofja Loka, Go-
renja vas - Reteče 66, vstop 14. 8. 1996,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Delalut Robert, Kranj, Gorenjskega
odreda 18, vstop 14. 8. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bobnar Pia, imenovana 14. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev; Prah
Pivk Tjaša, imenovana 14. 8. 1996, kot na-
mestnica direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Rg-46154
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03572 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LASO, tekstilni izdelki in
obutev, Duplje, d.o.o., sedež: Podbrezje
147, 4203 Duplje, pod vložno št.
1/04689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme in skrajšane firme ter
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756600
Firma: LASO, trgovina s tekstilom in

obutvijo, d.o.o., Podbrezje
Skrajšana firma: LASO, d.o.o., Pod-

brezje
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Šefer Silvo in Šefer Nata-

ša, oba iz Dupelj, Podbrezje 147, vstopila
21. 4. 1993, vložila po 755.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 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 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;

1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 4531 Električne inštalacije;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo.

Rg-46162

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03506 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GREJAN, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Železniki, se-
dež: Dražgoše 7, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/04048/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5679117
Firma: GREJAN, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Železniki
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Pintar Janez, izstop 16. 12.

1994; Pintar Gregor, Železniki, Dražgoše
7, vstop 16. 12. 1994, vložek 1,513.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pintar Janez, razrešen 16. 12. 1994;
direktor Pintar Gregor, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
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belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-46166
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03527 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PLUTON, podjetje za izde-
lavo in obdelavo predmetov iz tekstila,
usnja, volne, kovin, plastike, lesa in pa-
pirja, Zabreznica, d.o.o., sedež: Zabrez-
nica 7h, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/03469/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standarno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5659680
Sedež: 4274 Žirovnica, Zabreznica 7h
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-

nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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
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trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi 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, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering).

Rg-46167
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00461 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DINO, družba za trgovino
in gostinsko-turistične storitve, d.o.o.,
Jesenice, sedež: Kidričeva 20, 4270 Je-
senice, pod vložno št. 1/01539/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5412323
Sedež: 4270 Jesenice, Kidričeva 20

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
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; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih 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 ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-46174
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02886 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ZALOKAR - PODJETJE ZA
RAZVOJ, INŽENIRING, PROIZVODNJO IN
TRGOVINO, Kranj, d.o.o., sedež: Okorno-
va 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03171/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
darno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5596343
Firma: ZALOKAR, tisk in izdelovanje

športne opreme, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,706.500 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Sašo, Kranj, Okor-

nova 1, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,706.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
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revij in periodike; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih 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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-46180

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03028 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa NEDRA, gostinsko turistič-
na dejavnost, d.o.o., Jesenice, sedež:
Slavka Likoviča 9, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05248/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5727448
Firma: NEDRA, gostinstvo in turizem,

d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 2,156.607 SIT
Ustanoviteljica: Knific Neda, Jesenice,

Slavka Likoviča 9, vstop 11. 2. 1994, vlo-
žek 2,156.607 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-

delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

Rg-46374
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00764 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa GALERIJA, Potovalna in tu-
ristična agencija, Šk. Loka, d.o.o., se-
dež: Stara Loka 115, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/02257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge in uskladitev dejavnosti s standar-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486521
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pisanec Franc, Škofja Lo-

ka, Stara Loka 115, vstop 12. 6. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-

skem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46375
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03473 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa RAFIS, finančno-računo-
vodske storitve, trgovina, agencija,
d.o.o., C. Staneta Žagarja 2, 4000 Kranj,
sedež: C. Staneta Žagarja 2, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo in
uskladitev dejavnosti, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5875838
Firma: KURALT INB, posredništvo in

druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KURALT INB, d.o.o.
Sedež: 4201 Zgornja Besnica, Sp.

Besnica 108a
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelja: Jogič Mirjam, izstop

12. 12. 1994; Pirnar Branko, izstop 12. 12.
1994; Bregar Nevenka, izstop 12. 12.
1994; Kuralt Ivanka in Kuralt Božidar, oba
iz Zg. Besnice, Sp. Besnica 108a, vstopila
12. 12. 1994, vložila po 805.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jogič Mirjam, razrešena 12. 12.
1994; Kuralt Ivanka, imenovana 12. 12.
1994, kot poslovodkinja zastopa družbo
brez omejitev; Kuralt Božidar, imenovan
12. 12. 1994, kot poslovodja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3410 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
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njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-46382
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03290 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KUNST KONZALTING, fi-
nančno svetovanje, d.o.o., Kranj, sedež:
Zagrajškova 9, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme in uskladitev dejavno-
sti s standarno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5516510
Firma: KUNST KONZALTING, poslov-

no svetovanje, posredništvo in trgovina,
Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: KUNST KONZALTING,
d.o.o.

Sedež: 4000 Kranj, Zagrajškova 9
Osnovni kapital: 1,848.000 SIT
Ustanovitelj: Kunst Božidar, Kranj, Za-

grajškova 9, vstop 28. 5. 1991, vložek
1,848.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstiln-
ih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 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 apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost.

Rg-103344
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01133 z dne 15. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05910/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992206
Firma: M&J MARN IN JANJIČ, trgovi-

na, servis, prodaja in inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: M&J MARN IN JAN-

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

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cankarjeva ul. 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Marn Iztok, Kranj, Hrastje

62, vstop 27. 11. 1996, vložek 50.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Janjič Dušan, Ljubljana, Kuna-
verjeva 4, vstop 27. 11. 1996, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Marn Iztok, imenovan 27. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ja-
njič Dušan, imenovan 27. 11. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih 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
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
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drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105034
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01288 z dne 21. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992583
Firma: L’AMI TRADE, proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: L’AMI TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kokrškega odre-

da 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prislan Miloš, Kranj, Ul. Ko-

krškega odreda, vstop 3. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prislan Miloš, imenovan 3. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s

tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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, 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
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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-106146
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00100 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PARTNER, podjetje za
borzno posredništvo, izdelavo nakita, tr-
govino in marketing, Radovljica, d.o.o.,
sedež: Linhartov trg 4, 4240 Radovljica,
pod vložno št. 1/02155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680875
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
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2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih 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; 7412
Računovodske, 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 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232

Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-107508
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04088 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PI, podjetje za izobraževa-
nje, znanstveno-raziskovalno dejavnost,
informacijski inženiring, trgovino, šport,
d.o.o., Kranj, sedež: Dražgoška 3, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01498/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo firme, se-
deža, prenos poslovnega deleža, vstop
družbenika, spremembo zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5530709
Firma: PI, d.o.o., Kranj, trgovina, go-

stinstvo in šport
Sedež: 4000 Kranj, Vodopivčeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pivk Uroš, Kranj, Draž-

goška 3, vstop 25. 7. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prah-Pivk Tjaša, Kranj, Vodopivčeva ul. 6,
vstop 24. 10. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Prah-Pivk Tjaša, imenovana 24. 10. 1994,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
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stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-107531
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03411 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa HUMKO, d.o.o., vrtnarske
tehnologije, materiali in oprema, Bled,
sedež: Sebenje 54, 4260 Bled, pod vlož-
no št. 1/02103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5547164
Osnovni kapital: 3,244.481 SIT
Ustanovitelj: Čufer Tomaž, Bled, Sebenje

54, vstop 18. 12. 1990, vložek 3,244.481
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 1030 Pridobivanje šote; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 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 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-107536
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00427 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ETIKETA, tiskarna, d.d., se-
dež: Industrijska ulica 6, 4266 Žiri, pod
vložno št. 1/00203/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravo sklepa Srg
3204/94 zaradi napačno vpisanih deležev
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5033241
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 6. 9. 1994, vložek
28,377.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 6. 9. 1994,
vložek 56,754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 6. 9. 1994, vložili 56,754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 6. 9. 1994, vlo-
žili 113,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-108333
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00091 z dne 15. 5. 1997 pri
subjektu vpisa PZR, požarna zaščita Ra-
dovljica, d.o.o., sedež: Gorenjska c. 31,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/03017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5583101
Osnovni kapital: 1,704.610 SIT
Ustanovitelja: Šuštar Ana, izstop 21. 2.

1995; Praprotnik Irena, Radovljica, Gorenj-
ska c. 31, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,702.610 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Stevanovič Boris, Kranj, Zupančičeva 4,
vstop 24. 11. 1993, vložek 2.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Praprotnik Irena, imenovana 2. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Stevanovič Boris, imenovan 24. 11.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 75253 Druge oblike
zaščite in reševanja; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-108388

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00182 z dne 14. 5. 1997 pri
subjektu vpisa TALEŽ, svetovanje in stori-
tve, Bled, d.o.o., sedež: Gorenjska 37,
Ribno, 4260 Bled, pod vložno št.
1/03793/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5773504
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirih Tomaž, Bled, Gorenj-

ska 37, Ribno, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 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;
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 ol-
jem, maščobami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-110539
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00308 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa AGROKOVINA, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, Begu-
nje, d.o.o., Obj. 596-94, sedež: Begunje
92b, 4275 Begunje na Gorenjskem, pod
vložno št. 1/01487/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5410258
Firma: AGROKOVINA, podjetje za tr-

govino, proizvodnjo in storitve, Begunje,
d.o.o.

Sedež: 4275 Begunje na Gorenj-
skem, Begunje 92b

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5250 Trgovi-
na 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;
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; 6030 Cevovodni trans-
port; 7482 Pakiranje.

Rg-110540
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03990 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOMEHANIKA BOGA-
TAJ, storitveno in trgovsko podjetje, se-
dež: Hafnerjevo naselje 117, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/03016/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme in tipa zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5669235
Firma: AVTOMEHANIKA BOGATAJ IN

SIN, Škofja Loka, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Hafnerje-

vo naselje 117
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bogataj Anton in Bogataj

Martin, izstopila 30. 12. 1994 in ponovno
vstopila, oba iz Škofje Loke, Hafnerjevo na-
selje 117, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjatata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bo-
gataj Anton, razrešen 30. 12. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika in družbe-
nik Bogataj Martin, imenovan 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
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; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-110541
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00410 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SATIR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj, sedež: Žeškova 5, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01701/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5433916
Firma: TISKARNA PINTAR, grafika, si-

totisk in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TISKARNA PINTAR,

d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Mlakarjeva 9a
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
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; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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
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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, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,

d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-110543

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01023 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00250/18 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča organizacijsko enoto s
temile podatki:

Matična št.: 5053838016
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

KONTROLNO ANALIZNI LABORATORIJ
Pravnoorg. oblika. podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-

gar Ines, Kranj, Štefetova 11, imenovana 1.
10. 1994, kot vodja kontrolno analiznega
laboratorija zastopa zavod v okviru dejavno-
sti enote in naroča blago, ki je predmet
dejavnosti lekarne v okviru sprejetega letne-
ga plana in sklenjenih dobavnih pogodb.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-110544

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01232 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00250/17 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča organizacijsko enoto s
temile podatki:

Matična št.: 5053838017
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

GALENSKI LABORATORIJ
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ču-

far Andreja, Železniki, Jesenovec 12, ime-
novana 1. 10. 1994, kot vodja galenskega
laboratorija zastopa zavod v okviru dejavno-
sti enote in naroča blago, ki je predmet
dejavnosti lekarne v okviru sprejetega letne-
ga plana in sklenjenih dobavnih pogodb.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
24420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov.

Rg-110545

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01109 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA ŽIRI – Vrh sv. treh
kraljev, p.o., Žiri, sedež: Trg osvoboditve
1, 4226 Žiri, pod vložno št. 1/00293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5221692
Sedež: 4226 Žiri, Trg svobode 2
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

65122 Dejavnost hranilnic.

Rg-110546
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00997 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa vpisa NOMINE R, proizvod-
no podjetje in storitve, d.o.o., Jeenice,
sedež: Hrušica 4, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/01590/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5420008
Osnovni kapital: 46,215.000 SIT
Ustanovitelja: Rihtaršič Tomaž, Jeseni-

ce, Hrušica 4, vstop 10. 10. 1990, vložek
24,009.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rihtaršič Emil Tomaž, Jesenice, Hru-
šica 4, vstop 12. 12. 1994, vložek
22,206.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110547
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00321 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ANTART, oblikovanje, iz-
delava in prodaja oblačilnih in obutve-
nih izdelkov, d.o.o., Tržič, sedež: Žiganja
vas 106, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/04649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme, skrajšane firme, tipa
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5760895
Firma: ANTART, oblikovanje, pro-

izvodnja, trgovina in poslovne storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: ANTART, d.o.o.
Sedež: 4203 Duplje, Žiganja vas 106
Osnovni kapital: 1,638.200 SIT
Ustanovitelja: Strlič Anton in Strlič Marje-

ta, oba Duplje, Žiganja vas 106, vstopila
15. 2. 1993, vložila po 819.100 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Strlič
Marjeta, razrešena 20. 7. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev; Strlič Anton,
razrešen 20. 7. 1994 kot v.d. direktorice in
imenovan za družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
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d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110551
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00262 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa AQUADI, trgovsko podjet-
je in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Hrast-
je 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo družbenikov, firme, skrajšane
firme, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5411955
Firma: MALAVI, trgovsko podjetje in

storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: MALAVI, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Strniša Marjan, Kranj,

Hrastje 1, vstop 6. 6. 1990, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strniša Metka in Tičar Marjan, oba Kranj,
Kidričeva c. 27, vstopila 28. 2. 1997, vloži-
la po 675.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Strniša Marjan, razrešen 28. 2.
1997; direktorica Strniša Metka, imenova-
na 28. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Tičar Marjan, imenovan 28. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-

vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-110553
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00733 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06012/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197266
Firma: GP DOM OSMANOSKI IN CO.,

podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: GP DOM OSMANOSKI

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

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Star Lo-

ka 112
Ustanovitelja: Osmanoski Šerif, Struga,

Selo Podgorci, vstop 28. 4. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Juraja Sašo, Škofja Loka, Stara Loka 112,
vstop 28. 4. 1997, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Osmanoski Šerif, imenovan 28. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Juraja
Sašo, imenovan 28. 4. 1997, kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-

hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom.

Rg-110554
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00312 z dne 27. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža iz
Ljubljane, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme, skrajšane firme in spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787726
Firma: PAJO COMMERCE, notranja in

zunanja trgovina, posredništvo, za-
stopstvo, proizvodnja in transportne sto-
ritve, d.o.o., Lesce

Skrajšana firma: PAJO COMMERCE,
d.o.o., Lesce

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4248 Lesce, Železniki 4
Osnovni kapital: 1,515.413 SIT
Ustanovitelj: Radičevič Pavle, Opatija, Ko-

sovska 11, vstop 14. 12. 1992, vložek
1,515.413 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radičevič Pavle, imenovan 14. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem ljubljanskem sodišču
pod vl. št. 1/22341/00 z isto firmo.

Rg-110555
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00370 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PROMEX, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Je-
senice, sedež: Titova 52, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/03851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5653878
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 52
Ustanoviteljica: Klančnik Jure, izstop 4.

10. 1996; Pecko Andreja, Mozirje, Cesta na
Rožnik 18, vstop 4. 10. 1996, vložek
1,535.307 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110556
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00350 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ELTRON, trgovina, zasto-
panje, inženiring, d.o.o., Žabnica Obj.
375-94, sedež: Žabnica 68, 4209 Žab-
nica, pod vložno št. 1/01873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5454409
Firma: ELTRON, trgovina, zastopanje,

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ELTRON, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Ručigajeva 3
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:

2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52463 Trgovina na drobno z

gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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); 6024 Cestni
tovorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-110557
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00321 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa BNB, proizvodnja in trgovi-
na, Zgornje Gorje, d.o.o., sedež: Poljšica
37, 4247 Zgornje Gorje, pod vložno št.
1/05939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopni-
ka, razširitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5383854
Ustanovitelja: Alilov Senad, Jesenice,

Tavčarjeva 8, vstop 3. 9. 1996, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strehar Marjan, Jesenice, Bokalova 15, vs-
top 5. 3. 1997, vložek 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Strehar Marjan, imenovan 5. 3. 1997, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih.

Rg-110558
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00598 z dne 26. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TTI, podjetje za turizem,
trgovino in inženiring, Bled, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 9, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00614/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5305284
Firma: TTI, podjetje za turizem, trgo-

vino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TTI, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Triglavska 41
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 19947:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 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.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 6. 1997:
5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-110560
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03973 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KOLUMBA, trgovsko, turi-
stično podjetje Tržič, d.o.o., sedež: Ko-
vor 170, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/01308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, vložkov, zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5654491
Firma: KOLUMBA – MIHA TERAN IN

PARTNERJI, k.d., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo in storitve, Tržič

Skrajšana firma: KOLUMBA – MIHA
TERAN IN PARTNERJI, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4290 Tržič, Kovor 170
Osnovni kapital: 18.000 SIT
Ustanovitelji: Teran Miha, Tržič, Kovor

170, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d. 28.
12. 1994, vložek 12.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Teran
Slavko, Tržič, Kovor 170, vstop 28. 12.
1994, vložek 3.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Teran Anka, Tržič, Kovor 170,
vstop 28. 12. 1994, vložek 3.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Teran Miha, imenovan 5. 2. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Te-
ran Slavko, imenovan 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
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danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-110561
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00633 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LIP, lesna industrija Bled,
d.d., sedež: Ljubljanska 32, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5038847
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bajt

Franc, razrešen 29. 4. 1997 kot predsed-
nik začasne uprave; Repe Jakob, Bled, Ja-
mova ul. 18, imenovan 29. 4. 1997, kot
namestnik predsednika uprave zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110562
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00188 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA ORIS, izdelava oro-
dij in vzdrževanje, d.o.o., Otoče, sedež:
Otoče 5a, 4244 Podnart, pod vložno št.
1/03917/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, povišanje kapitala, spre-
membo ustanoviteljev, zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693497
Osnovni kapital: 14,280.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA INSTRUMENTI

OTOČE, d.o.o., izstop 13. 11. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vs-
top 13. 11. 1996, vložek 3,162.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ul. 5,
vstop 13. 11. 1996, vložek 1,169.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 13.
11. 1996, vložek 3,111.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; ISKRA HOLDING, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 13. 11.
1996, vložek 867.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Radovljica, Radovlji-
ca, Gorenjska c. 18, vstop 13. 11. 1996,
vložek 947.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cemič Boštjan, Radovljica, Langu-
sova 19, vstop 13. 11. 1996, vložek
246.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokalj Tomislav, Podnart, Posavec 28, vs-
top 13. 11. 1996, vložek 417.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koselj Jože,
Podnart, Posavec 58, vstop 13. 11. 1996,
vložek 520.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Voglar Janez, Naklo, Pokopališka
pot 14, vstop 13. 11. 1996, vložek
221.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolman Alojz, Begunje, Zgoša 62, vstop
13. 11. 1996, vložek 516.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kotnik Rado, Pod-
nart, Posavec 9, vstop 13. 11. 1996, vlo-
žek 243.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Novak Franc, Radovljica, Spodnji
Otok 5, vstop 13. 11. 1996, vložek
347.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Debelak Boris, Podnart, Otoče 20, vstop
13. 11. 1996, vložek 179.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Eberl Ladislav, Ra-
dovljica, Cankarjeva 10, vstop 13. 11.
1996, vložek 207.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Guzelj Janez, Naklo, Gorenj-
ska c. 29, vstop 13. 11. 1996, vložek
199.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeglič Alojz, Podnart, Praproče 3, vstop 13.
11. 1996, vložek 192.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kavčič Janko, Kamna
Gorica, Kamna Gorica 18, vstop 13. 11.
1996, vložek 179.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mihelič Anton, Duplje, Pod-
brezje 8a, vstop 13. 11. 1996, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pogačnik Franc, Podnart, Otoče 21, vstop
13. 11. 1996, vložek 177.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Ralič Vojko, Kropa,
Brezovica 12, vstop 13. 11. 1996, vložek
170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sitar Franci, Podnart, Ljubno 108, vstop
13. 11. 1996, vložek 215.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vidic Janez, Pod-
nart, Brdo 3, vstop 13. 11. 1996, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vovk Branko, Brezje, Černivec 7, vstop 13.
11. 1996, vložek 187.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Thaler Miha, Jesenice,
Hrušica 119, vstop 13. 11. 1996, vložek
195.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jensterle Miran, Radovljica, Gorenjska c.
26, vstop 13. 11. 1996, vložek 189.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolman Alojz, razrešen 13. 11. 1996;
Šifkovič Marjan, Kranj, Trg Rivoli 9, imeno-
van 13. 11. 1996, kot začasni poslovodja
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
28520 Splošna mehanična dela; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;

4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega pre-
oblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00954/01333-1997/MV z dne 6.2. 1997.

Rg-110563
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00187 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA INSTRUMENTI
OTOČE, d.o.o., sedež: Otoče 5a, 4244
Podnart, pod vložno št. 1/00361/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja v
d.d., povišanje kapitala, spremembo usta-
novitelja, firme, skrajšane firme, tipa zastop-
nika, nadzorni svet in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5045185
Firma: ISKRA INSTRUMENTI, družba

za razvoj, proizvodnjo in trženje elek-
tričnih in elektronskih merilnih instru-
mentov in naprav, d.d., Otoče

Skrajšana firma: ISKRA INSTRUMENTI,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 187,228.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA INSTRUMENTI

OTOČE, p.o., izstop 18. 10. 1994; Repub-
lika Slovenija, Sekretariat za finance, izstop
18. 10. 1994; ISKRA HOLDING, d.d., Ljub-
ljana, Trg revolucije 3, vstop 14. 12. 1990,
vložek 11,365.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 18. 10. 1994, vložek
10,129.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 13. 11. 1996, vložek
15,332.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 13. 11. 1996,
vložek 15,332.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 13. 11. 1996, vložek
34,469.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
13. 11. 1996, vložili 30,664.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 13. 11. 1996, vlo-
žili 57.524.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Občina Radovljica, Radovljica,
Gorenjska c. 18, vstop 13. 11. 1996, vlo-
žek 12,413.000 SIT, odgovornost: ne od-
govaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šifkovič Franc, Kranj, Kalinškova 3,
razrešen 13. 11. 1996 in imenovan za čla-
na začasne uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gašperin Janez,
Mlinovič Mitja, Kavčič Zlatko, Tavčar Mitja
in Cemič Boštjan, vsi vstopili 13. 11. 1996.
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Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
28520 Splošna mehanična dela; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 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; 45310 Električne in-
štalacije; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51550 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55510 Storitve menz; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00955/01135-1997/MV z dne 6. 2.
1997.

Rg-110568

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00739 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GORMA, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje 52,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04887/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme ter spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5770645
Firma: GORMA, zaključna gradbena

dela in inženiring, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Balkovec Janez, razrešen 22. 3.
1995; direktor Marn Miran, Kranj, Jezerska
c. 136a, imenovan 22. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-110569

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00646 z dne 24. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195425
Firma: DID, DUNAT IN DUNAT, posre-

dovanje in svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: DID, DUNAT IN

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

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Frankovo

naselje 53

Ustanovitelja: Dunat Darja in Dunat Vin-
ko, oba Škofja Loka, Frankovo naselje 53,
vstopila 28. 4. 1997, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Dunat Darja, imenovana 28. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Dunat Vinko, imenovan 28. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-110570

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00838 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PROTING – ŠKODA, pro-
izvodnja, trgovina in gostinstvo, d.n.o.,
Blejska Dobrava, sedež: Blejska Dobra-
va 144a, 4273 Blejska Dobrava, pod
vložno št. 1/04321/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika,
tipa zastopnika, izvzetje družbenice od za-
stopanja ter spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5720796
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Škoda Ksenija, Blejska Dobrava,
Blejska Dobrava 144a, razrešena 4. 6.
1997 ter istega dne izvzeta od zastopanja;
Škoda Šime, Blejska Dobrava, Blejska Do-
brava 144a, razrešen 4. 6. 1997 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-110572

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00725 z dne 23. 6. 1997 pod
št. vložka 1/06008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197258
Firma: PRUDENT, proizvodnja kompo-

nent in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PRUDENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3248 Lesce, Alpska cesta 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kučič Franc, Zgornje Gor-

je, Zgornje Gorje 24, vstop 15. 4. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ficko Tomislav, Lesce, Alpska ce-
sta 94, vstop 15. 4. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hančič Sta-
nislav, Kranj, Zadružna ulica 7, vstop 15. 4.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kučič Franc, imenovan 15. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; Ficko Tomi-
slav, imenovan 15. 4. 1997, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev;

Hančič Stanislav, imenovan 15. 4. 1997,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 30010 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 32200 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33300 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 65210
Finančni zakup (leasing); 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712100 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 712200 Dajanje
vodnih plovil v najem; 712300 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 713300 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
713400 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714030 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
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no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-110573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00454 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TELESAT, d.o.o., Jeseni-
ce, operater kabelsko distribucijskih si-
stemov, sedež: Cesta Cirila Tavčarja 1a,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/02733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5545803
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta tal-

cev 20.

Rg-110575
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00713 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa vpisa ALPLES POHIŠTVO,
d.o.o., Češnjica 48a, sedež: Češnjica
48a, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/02432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5501601
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jan-

žekovič Darko, razrešen 21. 4. 1997; di-
rektor Tršan Marko, razrešen 21. 4. 1997;
direktorica Thaler Marija, Železniki, Stude-
no 29, imenovana 22. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev, razen posle pri raz-
polaganju z nepremičninami, njihovim de-
lom, obremenitvijo nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter druge po naravi podobne
posle, lahko sklene le na podlagi predhod-
nega soglasja edinega družbenika.

Rg-110576
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00096 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KRISPER, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., C.
na Klanec 8e, Kranj, sedež: Cesta na
Klanec 8e, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5529212
Osnovni kapital: 1,501.008 SIT
Ustanovitelja: Krisper Aleš, Kranj, Cesta

na Klanec 8e, vstop 16. 3. 1992, vložek
1,368.707 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Krisper Luka, Kranj, Cesta na Klanec
8e, vstop 9. 11. 1990, vložek 132.301
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krisper Aleš, imenovan 16. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje.

Rg-110578
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00217 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa EVEREST, podjetje za

uvoz, izvoz in trgovanje surovih in
končnih izdelkov, d.o.o., Kranj, sedež:
Trg Prešernove brigade 7, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža firme ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5501440
Firma: EVEREST, podjetje za uvoz, iz-

voz in trgovanje surovin in končnih iz-
delkov, d.o.o., Šenčur

Skrajšana firma: EVEREST, d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Velesovska c. 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Shrestha Bijay Gopal,

Kranj, Trg Prešernove brigade 7, vstop 27.
10. 1990, vložek 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Shrestha Tatjana, Kranj,
Trg Prešernove brigade 7, vstop 27. 10.
1990, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-110579
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00235 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa J & O, trgovina, zastopstvo,
marketing, proizvodnja, d.o.o., sedež:
Mavčiče 75, 4211 Mavčiče, pod vložno
št. 1/00644/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5843871
Osnovni kapital: 1,726.000 SIT
Ustanovitelja: Ogris Uroš, Visoko, Luže

70, vstop 14. 6. 1994, vložek 863.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jene Mar-
jan, Mavčiče, Mavčiče 75, vstop 14. 6.
1994, vložek 863.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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
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Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu.

Rg-110581
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00249 z dne 19. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PALES, podjetje za posre-
dovanje in organizacijo Kranj, d.o.o., se-
dež: Jaka Platiše 9, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/04152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5695686
Osnovni kapital: 1,749.000 SIT
Ustanovitelj: Okorn Pavel, Kranj, Jaka Pla-

tiše 9, vstop 6. 10. 1992, vložek 1,749.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110583
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00541 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALPLES POHIŠTVO, d.o.o.,
Češnjica 48a, sedež: Češnjica 48a, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/02432/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5501601
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tršan Marko, Smlednik, Valburga 88,
razrešen 29. 9. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, razen za posle pri razpolaganju z ne-
premičninami, njihovim delom, obremenitvi-
jo nepremičnin, prevzemanju jamstev ter
druge po naravi podobne posle, lahko skle-
ne le na podlagi predhodnega soglasja druž-
benika.

Rg-110584

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00236 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PLASMA, podjetje za raz-
voj in izdelovanje plastičnih in kovinskih
izdelkov in polizdelkov, trgovino, go-
stinstvo in rent-a-car, Bled, d.o.o., sedež:
Zasip, Sebenje 23, 4260 Bled, pod vlož-
no št. 1/00788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338166
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-

nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110585

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00206 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa RONIX, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Naklo, sedež: Poko-
pališka pot 7, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/04745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5762405
Osnovni kapital: 1,615.770,50 SIT
Ustanovitelj: Jošt Uroš, Naklo, Pokopa-

liška pot 7, vstop 5. 4. 1993, vložek
1,615.770,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-110586

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00231 z dne 18. 6. 1997 pri
subjektu vpisa vpisa CS TRADE KRANJ,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Kajuhova 18, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01666/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5431271
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Virnik Peter, Zgornje Jezer-

sko, Zg. Jezersko 139, vstop 28. 6. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izda-
janje knjig; 2215 Drugo založništvo; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 50401 Tr-
govina 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; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-110587
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00840 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KE-MA KUNEJ, marmor,
keramika, gradbeništvo, gostinstvo in
prevozništvo, d.o.o., Jama, sedež: Jama
45, 4211 Mavčiče, pod vložno št.
1/03971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5685893
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:

4543 Oblaganje tal in sten; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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okrepčevalnic; 55303 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-110589

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00242 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa VO & VO, podjetje za trgo-
vino, inženiring, konzalting, zastopanje
in servis, Radovljica, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska 16, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/05122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5813905
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vogelnik Tilen-Blaž, Radov-

ljica, Kranjska 16, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-110592

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00294 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ERŽEN, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in storitve, Ribno, d.o.o.,
sedež: Savska c. 27, Ribno, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/01091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362024
Osnovni kapital: 2,562.000 SIT
Ustanovitelj: Eržen Rudi, Bled, Savska c.

27, Ribno, vstop 28. 2. 1990, vložek
2,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 4010 Oskrba z elektriko; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši

čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-110593
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00831 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ROBIS, trgovina, storitve,
d.o.o., Jesenice, sedež: Tomšičeva 11,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5740843
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:

2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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 drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na

drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110596

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00448 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa IZID, računalništvo infor-
macijski inženiring, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Cesta bratov Rupar 1, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/05326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, pogodbe in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5862132
Sedež: 4270 Jesenice, Industrijska

ulica 2a
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
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slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.

Rg-110599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00062 z dne 12. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LE-TEHNIKA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino z elektrotehnič-
nimi izdelki, d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje
75, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenika,
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5327423
Sedež: 4000 Kranj, Šuceva ulica 27
Ustanovitelja: Lemut Drago, Kranj, Velj-

ka Vlahoviča 3, vstop 20. 11. 1989, vložek
7,651.410 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lemut Jadranka, Koper, Dolinska 14,
vstop 20. 11. 1989, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ravnikar Anton,
izstop 10. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in

drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110600
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00348 z dne 12. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CIS, d.o.o., proizvodnja,
storitve in trgovina Kranj, sedež: Opre-
šnikova 84, 4000 Kranj, pod vložno
št.1/04982/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme in skrajšane firme, usta-
noviteljev, zastopnikov, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5780578
Firma: CIS, d.o.o., informacijski inže-

niring
Skrajšana firma: CIS, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Oprešnikova 84
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avman Cilka, izstop 12. 3.

1997; Lovrečič Silva, izstop 12. 3. 1997;
Pauletič Igor, Kranj, Oprešnikova 84, vstop
1. 7. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lovrečič Graciano,
Kranj, Oprešnikova 84, vstop 12. 3. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Avman Cilka, razrešena 12. 3.
1997; družbenica Lovrečič Silva, razrešena
12. 3. 1997; družbenik Pauletič Igor, raz-
rešen 12. 3. 1997 in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Lovrečič Graciano, imenovan 12. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6110 Po-
morski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-110601
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00445 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa INTERALP, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Tržič, sedež:
Sebenje 21a, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/04052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5676355
Ustanovitelja: Meglič Urška, Tržič, Se-

benje 21a, vstop 28. 10. 1992, vložek
740.227,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Meglič Peter, Tržič, Sebenje 21a,
vstop 27. 12. 1994, vložek 801.912,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Meglič Peter, imenovan 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti.

Rg-110603
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00711 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/03326/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5609429002
Firma: KOLI ŠPED, d.o.o., mednarod-

na špedicija Kranj, POSLOVALNICA
JESENICE

Skrajšana firma: KOLI ŠPED, d.o.o.,
POSLOVALNICA JESENICE

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Spodnji

Plavž 6b
Ustanovitelj: KOLI ŠPED, d.o.o., Kranj,

Gorenjesavska 9, vstop 28. 4. 1997, od-
govornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lukič Zoran, Kranj, Lojzeta Hrovata
10, imenovan 28. 4. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev; Sladič Boris, Kranj,
Jaka Platiše 19, imenovan 28. 4. 1997, kot
finančni direktor zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-110605
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00150 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa BEMBIRO, Storitveno pod-
jetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Stara
Loka 30, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01958/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467071
Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara Lo-

ka 30
Osnovni kapital: 1,566.300 SIT
Ustanoviteljica: Bergant Marija, Škofja

Loka, Stara Loka 30, vstop 6. 12. 1990,
vložek 1,566.300 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-110606

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01455 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ATELJE B & M, podjetje za
vizualne komunikacije, propagando in
design, d.o.o., Radovljica, sedež: Lanco-
vo 7d, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/02704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5585350
Ustanovitelj: Kokelj Miran, izstop 5. 12.

1995; Kokelj Borut, Bled, Kidričeva c. 15,
vstop 5. 12. 1995, vložek 2,221.495 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 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 izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
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narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-110611

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00170 z dne 12. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MARCO’S, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Kranj, sedež: Zg. Bitnje 245,
4209 Žabnica, pod vložno št.
1/02893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5876214
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Likar Marko, Kranj, Gorenje-

savska c. 13, vstop 17. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
1440 Pridobivanje soli; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6010 Železniški promet;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110613
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00801 z dne 11. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PROCOM INŽENIRING,
podjetje za inženiring teleinformatskih
sistemov, d.o.o., Kranj, sedež: Kidričeva
53, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03079/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580455
Osnovni kapital: 6,899.000 SIT
Ustanovitelji: Fettich Janez, Kranj, Titov

trg 15, vstop 12. 2. 1992, vložek
2,299.437 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Simič Nikola, Kranj, Trg Prešernove bri-
gade 4, vložek 2,299.437 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; Ficiko Stane, Domžale,
Veljka Vlahoviča 5, vstop 12. 2. 1992, vlo-
žek 2,300.126 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112
Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-110616
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00346 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa LAMELIT, trgovsko podjet-
je, proizvodnja in storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Gorenjesavska c. 54, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/04133/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5714907
Sedež: 4000 Kranj, Savska 34
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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 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 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, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-110617
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00823 z dne 9. 6. 1997 pri

subjektu vpisa PMT KLIMA COMMERCE,
klimatske naprave Bled, d.o.o., sedež:
Pot na Lisice 8, 4240 Bled, pod vložno
št. 1/03575/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Sedež: 4240 Bled, Pot na Lisice 8
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
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Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
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 drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-110618
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00061 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MAWEK, export-import,
d.o.o., Kranj, sedež: Predoslje 100a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04721/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5757819
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Korenjak Nace, Kranj, Pre-

doslje 100a, vstop 23. 12. 1992, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korenjak Mirjana, Kranj, Predoslje 100a,
vstop 23. 12. 1992, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mawek Ma-
schinen G.M.B.H., A-6330 Kufstein, Avstri-
ja, Kaiseraustieg 16, vstop 23. 12. 1992,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-110620

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00545 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALP-BOHNE, družba za
proizvodnjo in prodajo prehrambenih
proizvodov ter trgovina na drobno in de-
belo, d.o.o., Žirovnica, sedež: Zabrezni-
ca 50f, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/02233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5504007
Sedež: 4274 Žirovnica, Zabreznica

50f
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 1586 Predelava čaja in kave; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s 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;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-110624

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00513 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GREGOR, podjetje za or-
ganizacijske storitve in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Zoisova 6, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03293/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5602653
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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 vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
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in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-110625
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00192 z dne 10. 6. 1997 pri
subjektu vpisa STOH, podjetje za go-
stinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Rate-
če, sedež: Rateče 120, 4283 Rateče-
Planica, pod vložno št. 1/04739/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo družbe-
nikov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807310
Osnovni kapital: 1,829.000 SIT
Ustanovitelja: Kramar Jerica, Rateče-Pla-

nica, Rateče 120, vstop 15. 3. 1993, vlo-
žek 1,763.850 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kramar Božidar, Rateče-Planica, Ra-

teče 120, vstop 29. 12. 1994, vložek
65.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-110630
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00660 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TEAM-TOUR, zasebna druž-
ba za transport, špedicijo in trgovino,
Kranj, d.o.o., sedež. Seljakovo naselje 24,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02608/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge, spremembo naslova
družbenika in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5520835
Sedež: 4000 Kranj, Seljakovo nase-

lje 24
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Košuta Zvone, Kranj, Se-

ljakovo naselje 24, vstop 23. 9. 1991, vlo-
žek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Eržen Josip, Kranj, Tomšičeva 42,
vstop 23. 9. 1991, vložek 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
šuta Zvone, razrešen 27. 5. 1994 in imeno-
van za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.
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Rg-110631
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00712 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/03326/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5609429003
Firma: KOLI ŠPED, d.o.o., mednarod-

na špedicija Kranj, POSLOVALNICA
BRNIK

Skrajšana firma: KOLI ŠPED, d.o.o.,
POSLOVALNICA BRNIK

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4210 Brnik-Aerodrom, Zgor-

nji Brnik 130
Ustanovitelj: KOLI ŠPED, d.o.o., Kranj,

Gorenjesavska 9, vstop 28. 4. 1997, od-
govornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lukič Zoran, Kranj, Lojzeta Hrovata
10, imenovan 28. 4. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev; Sladič Boris, Kranj,
Jaka Platiše 19, imenovan 28. 4. 1997, kot
finančni direktor zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-110632
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00039 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa GAJA, male živali, Škofja
Loka, d.o.o., sedež: Kidričeva 13, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo druž-
benikov in osebe, pooblaščene za zastopa-
nje ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5371511
Osnovni kapital: 1,513.120 SIT
Ustanoviteljica: Brodar Anica, izstop

31. 5. 1994; Brodar Jerneja, Škofja Loka,
Kidričeva 13, vstop 31. 5. 1994, vložek
1,513.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brodar Anica, razrešena 31. 5.
1994; direktorica Brodar Jerneja, imeno-
vana 31. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 0412
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinar-
skih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5170 Druga trgovina na debelo; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7470 Čiščenje stavb; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110633
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00160 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SITRA, podjetje za obliko-
vanje, tiskanje in trgovino, Radovljica,
d.o.o., sedež: Spodnji Otok 23, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/01982/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478073
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rjazancev Dušica, Ra-

dovljica, Mošnje 64, vstop 12. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja

drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 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.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
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no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-110634
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00162 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PHANTOM, podjetje s po-
dročja športa, rekreacije, gostinstva, tu-
rizma, trgovine, projektiranja ter finanč-
no ekonomskega poslovanja, Bled,
d.o.o., sedež: Pungart 7, Ribno 4260
Bled, pod vložno št. 1/02493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo družbenikov ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516765
Osnovni kapital: 1,536.559 SIT
Ustanovitelj: Vene Boris, Žirovnica, Vrba

18a, vstop 4. 6. 1991, vložek 1,536.559
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šolar Jani,
izstop 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 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 izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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 aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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 stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6010 Železniški promet; 6022
Storitve taksistov; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 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 športne
dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-110635
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00180 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ANTONIO, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Gorenja vas, sedež: Go-
renja vas 242, 4224 Gorenja vas, pod
vložno št. 1/02448/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje vloge,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5608449
Firma: ANTONIO, d.o.o., Škofja Loka,

trgovina in gostinstvo
Skrajšana firma: ANTONIO, d.o.o.,

Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Poljanska

cesta 16
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Anton, Škofja Lo-

ka, Poljanska 16, vstop 25. 5. 1993, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg-110639
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01014 z dne 4. 6. 1997 pri
subjektu vpisa vpisa PIMEX, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Kidričeva 18,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/03512/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5637813
Sedež: 4270 Jeesnice, Kidričeva 28.

Rg-110640
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04067 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CPK, center za prestruktu-
riranje kadrov, Železarna Jesenice, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
usposabljanje invalidov, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Cesta železarjev št. 8, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04174/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688361
Ustanovitelj: Železarna Jesenice, d.o.o.,

Jesenice, Cesta železarjev št. 8, vstop 19.
12. 1992, vložek 7,157.376,20 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kav-
čič Edvard Jožef, razrešen 15. 5. 1997 kot
v.d. direktorja; Zupančič Ivanka, Jesenice,
Cesta revolucije 2b, imenovana 15. 5.
1997, kot poslovodkinja zastopa družbo
neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2221 Tiskanje časopisov; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3150 Proizvodnja opre-

me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana 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; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-

cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 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 vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
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banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9120 Dejavnost sindikatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-110643

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01048 z dne 2. 6. 1997 pri
subjektu vpisa FIRANOVA, družba za sto-
ritve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ži-
ri, sedež: Bakulk 60, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/02283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5491614
Sedež: 4226 Žiri, Rakulk 60
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:

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 plastič-
nih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-110644
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01029 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALDA, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Reteče 133 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/01325/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5402336
Sedež: 4220 Škofja Loka, Reteče 133
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lah-
kih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Rg-110645
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00954 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa vpisa VISTOP, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Sevnica, sedež: Dolenja vas 93, 4227
Selca, pod vložno št. 1/04505/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5735157
Sedež: 4227 Selca, Dolenja vas 93
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3150 Proizvod-

nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-110646

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00952 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TTIJ, toplotno tehnični in-
ženiring, d.o.o., Jesenice, sedež: Delav-
ska 11, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/01970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467225
Sedež: 4270 Jesenice, Delavska 11
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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, 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, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
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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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-110647
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00953 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ELMEG, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Sel-
ca, sedež: Dolenja vas 75, 4227 Selca,
pod vložno št. 1/04456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti

s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5733464
Sedež: 4227 Selca, Dolenja vas 75
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-110649

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00726 z dne 30. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TOPOS HOTAVLJE, raču-
nalniški inženiring, promet in trgovina,
Hotavlje, d.o.o., sedež: Hotavlje 74,
4224 Gorenja vas, pod vložno št.
1/04195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti ter
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5709563
Firma: TOPOS, gradbeništvo, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, Hotavlje,
d.o.o.

Skrajšana firma: TOPOS, Hotavlje,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1412 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,

cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28520
Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
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debelo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil 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.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-110651

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00515 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa TEHTNICA ŽELEZNIKI,
podjetje precizne mehanike in elektro-
nike, d.d., sedež: Na Plavžu 79, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje:

Matična št.: 5034485
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Panjtar Rudi, razrešen 11. 3. 1997 kot za-
časni direktor; Čufar Marjeta, razrešena 20.
3. 1997 kot v.d. direktorice, direktor Rako-
vec Tone, Škofja Loka, Stara Loka 134,
imenovan 21. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-110652

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00787 z dne 27. 6. 1997 pri
subjektu vpisa CAPRICE, podjetje za iz-
delavo, dodelavo in prodajo unikatnih in
konfekcijskih izdelkov, d.o.o., Bled, se-
dež: Cesta svobode 22, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/00901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala ter spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in firme s temile podatki:

Matična št.: 5353955
Firma: CAPRICE, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Bled
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 22

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Remec Barbara, izstop 30.

5. 1997; Črv Diana, izstop 30. 5. 1997;
Remec Igor, izstop 30. 5. 1997; Kos An-
ton, Begunje, Zgoša 19, vstop 30. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Remec Barbara, razrešena 5. 6.
1997; direktor Kos Anton, imenovan 30. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-110653
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00589 z dne 23. 6. 1997 pri
subjektu vpisa PROTING, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina in gostinstvo, Blejska Do-
brava, sedež: Blejska Dobrava 144a,
4273 Blejska Dobrava, pod vložno št.
1/04321/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo ustanoviteljev, zastopnika, fir-
me in skrajšane firme ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5720796
Firma: PROTING – ŠKODA, proizvod-

nja, trgovina in gostinstvo, d.n.o., Blej-
ska Dobrava

Skrajšana firma: PROTING – ŠKODA,
d.n.o., Blejska Dobrava

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Škoda Šime, Blejska Do-
brava, Blejska Dobrava 144a, vstop 28. 3.
1995, vložek 74.114 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Škoda Kse-
nja, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava
144a, izstopila iz do.o.o. in vstopila v d.n.o.,
28. 3. 1995, vložek 74.114 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ško-
da Šime, imenovan 28. 3. 1995, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje

pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-110655
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00440 z dne 9. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa MTS – TRANSPORT, družba za
prevoze in storitve, d.o.o., Jesenice, Obj.
628-94, sedež: Spodnji Plavž 4b, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/05303/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti, spremembo ustanovite-
ljev, deležev in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5856213
Firma: MTS – TRANSPORT, družba za

prevoze in storitve, d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Spodnji

Plavž 4b
Ustanovitelj: Lakota Mirko, Bled, Kolod-

vorska 4, vstop 8. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Klukovič Srečko, izstop 14. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klukovič Srečko, razrešen 14. 2.
1995; direktor Lakota Mirko, imenovan
14. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

KRŠKO

Rg-108561
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02564 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STELLA, prodaja in mar-
keting, Boštanj, d.o.o., sedež: Radna
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13a, 8294 Boštanj, pod vložno št.
1/03282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5800668
Osnovni kapital: 1,624.771,20 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Gorazd, Boštanj,

Radnja 13a, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,624.771,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na 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 gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-108563
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02717 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GVG, posredništvo, trgovi-
na in storitve, Brežice, d.o.o., sedež: Val-
vazorjeva 32, 8250 Brežice, pod vložno

št. 1/02457/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5620082
Firma: JARABEK IN DRUŽBENIKI GVG,

posredništvo, trgovina in storitve, d.n.o.,
Brežice

Skrajšana firma: JARABEK IN
DRUŽBENIKI GVG, d.n.o., Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Jarabek Gordana, vstopila

31. 3. 1992, in Jarabek Vladimir, vstopil
21. 12. 1994, oba iz Brežic, Kettejeva 1,
vložila po 8.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jara-
bek Gordana, razrešena 21. 12. 1994 kot
direktorica in imenovana za družbenico, in
družbenik Jarabek Vladimir, imenovan
21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 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, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-108564
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00033 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LOGIS, podjetje za logisti-
ko in trgovino, d.o.o., Senovo, sedež: Ti-
tova cesta 101, 8281 Senovo, pod vlož-
no št. 1/02045/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5554055
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 01132

Sadjarstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
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nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-108568
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01912 z dne 2. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ČIŽMEK, elektroinstalaci-
je, d.o.o., Senovo, sedež: Dovško 5,
8281 Senovo, pod vložno št. 1/02178/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5594901
Dosedanja dejavnost podjetja se razširi

z naslednjim: popravilo in vzdrževanje cest-
nih motornih vozil (osebnih vozil, tovornih
vozil, traktorjev, posebnih cestnih motornih
vozil, motornih koles in koles); avtokle-
parstvo, avtoličarstvo in avtoelektrikarstvo
vseh cestnih motornih in drugih vozil; stori-
tve vlečne službe; montaža in centriranje
pnevmatik (vzdrževanje in obnova avtomo-
bilskih plaščev in zračnic); storitve v cest-
nem prometu (posojanje osebnih in tovor-
nih vozil brez voznika – rent-a-car, prevoz
potnikov v medkrajevnem cestnem prometu
(taksi služba); avtopralnica in bencinski ser-
vis.

Dejavnost podjetja se odslej glasi: nape-
ljava, popravila in vzdrževanje gradbenih in-
stalacij; proizvodnja žaganega lesa in plošč;
proizvodnja končnih lesenih izdelkov; popra-
vilo in vzdrževanje električnih strojev in dru-
gih elektrotehničnih naprav; čiščenje, vzdr-
ževanje in ogrevanje objektov; trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu z vsemi živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; zastopanje do-
mačih firm; zunanja trgovina z vsemi živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; zastopanje tujih
firm; popravilo in vzdrževanje cestnih motor-
nih vozil (osebnih vozil, tovornih vozil, trak-
torjev, posebnih cestnih motornih vozil, mo-
tornih koles in koles); avtokleparstvo, avtoli-
čarstvo in avtoelektrikarstvo vseh cestnih mo-
tornih in drugih vozil; storitve vlečne službe;
montaža in centriranje pnevmatik (vzdrževa-
nje in obnova avtomobilskih plaščev in zrač-
nic); storitve v cestnem prometu (posojanje
osebnih in tovornih vozil brez voznika – rent-
a-car, prevoz potnikov v medkrajevnem cest-
nem prometu (taksi služba); avtopralnica in
bencinski servis.

Rg-108577
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00232 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MARTON, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, Krško, d.o.o., sedež: Ce-
sta 4. julija 40, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/02960/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov in zastopnikov ter spremembo

dejavnosti – uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5739438
Firma: MARTON, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MARTON, d.o.o.
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Grebenčeva cesta 56a
Ustanovitelj: Kos Anton in Božič Marjan,

izstopila 30. 10. 1995; Žnideršič Tomaž Vla-
dimir, Leskovec pri Krškem, Grebenčeva ce-
sta 56a, vstopil 30. 10. 1995, vložil
1,504.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Anton, razrešen 30. 10. 1995;
direktor Žnideršič Tomaž Vladimir, imeno-
van 30. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje

in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-108578
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00068 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SYNTHESIS INTERNA-
TIONAL, podjetje za svetovanje v kultu-
ri, Krško, d.o.o., sedež: Naselje NE 2,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5581001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Maljkovič Mirko, Brežice, Kregarjeva
ulica 56, imenovan 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 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 aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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 drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev.

Rg-108580

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00252 z dne 2. 7. 1996 pri
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subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZA-
VOD “CICIBAN” SEVNICA, p.o., sedež:
Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevni-
ca, pod vložno št. 1/00169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5055806
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Simončič Hermina, razrešena
30. 9. 1995; direktorica Božič Danica, Sev-
nica, Planinska 31, imenovana 1. 10. 1995,
zastopa zavod brez omejitev.

Rg-108584
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02003 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AGROSMER, proizvodnja,
trgovina, prevoz, d.o.o., Leskovec pri Kr-
škem, sedež: Brege 27, 8273 Leskovec
pri Krškem, pod vložno št. 1/02189/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5580226
Osnovni kapital: 1,822.000 SIT
Ustanovitelj: Bogolin Igor, Leskovec pri

Krškem, Brege 27, vstop 6. 2. 1992, vlo-
žek 1,822.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi še za: kmetijske sto-
ritve za rastlinsko proizvodnjo; gradnjo pro-
metnih objektov, prevoz potnikov s taksi av-
tomobili; urejanje stavbnega zemljišča.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja po-
lizdelkov in izdelkov iz lesa; trgovina z živil-
skimi in neživilskimi izdelki na debelo in
drobno; zastopniški, posredniški in komisij-
ski posli v prometu blaga v cestnem prome-
tu; ekonomske in organizacijske storitve;
prevoz ljudi in blaga v cestnem prometu;
gostinske in prehrambene storitve ter stori-
tve nastanitve; storitve turističnih uradov in
agencij; špediterske storitve; kmetijske sto-
ritve za rastlinsko proizvodnjo; gradnja pro-
metnih objektov, prevoz potnikov s taksi
avotmobili; urejanje stavbnega zemljišča.

Rg-108586

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00145 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NOVOLES – LIPA, struženi
elementi iz lesa in stavbno pohištvo, Ko-
stanjevica, d.o.o., sedež: Krška cesta 7,
8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno
št. 1/01243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5410002
Ustanoviteljica: NOVOLES LESNA IN-

DUSTRIJA, d.d., Straža, izstopil 23. 3.
1995; DOLENJSKA BANKA, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 3, vstopila 23. 3.
1995, vložila 8,941.641,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-108590

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/00982 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GRASA, gradnje in sanaci-
je, Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška 18,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in osnovnega kapitala

ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5563348
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Druškovič Ivan, Cerklje ob

Krki, Račja vas 18, vstop 19. 12. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mihorič Jože, izstop 5. 5. 1994.

Rg-108591
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02871 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa IVIS, trgovina in proizvod-
nja, Artiče, d.o.o., sedež: Trebež 41a,
8253 Artiče, pod vložno št. 1/02427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, osnovnega kapitala in
zastopnikov, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5624703
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Deržanič Ivan, izstop

15. 12. 1994; Dolanc Livija, Zagorje, Cesta
zmage 7, vstop 15. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Deržanič Ivan, razrešen 15. 12. 1994;
direktorica Dolanc Livija, imenovana 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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; 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 rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina 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 de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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 specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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
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lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 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-108592
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00196 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EM LINE, proizvodna, trgo-
vinska in storitvena dejavnost, Sevnica,
d.o.o., sedež: Trg svobode 30a 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/01935/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5532817
Firma: EM LINE, proizvodnja in po-

sredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: EM LINE, d.o.o.
Ustanovitelja: Žafran Andreja, vstopila

27. 9. 1991, in Žafran Milan, vstopil 28. 8.
1995, oba iz Sevnice, Trg svobode 30a,
vložila po 1,069.292,92 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 511 Posredništvo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;

5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-108595
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00080 z dne 23. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5938392
Firma: KOVIN – BAJ, proizvodnja ko-

vinskih izdelkov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVIN – BAJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Rostoharjeva 72
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Pungerčič Jožica, Krško,

Rostoharjeva 72, vstop 26. 2. 1996, vlo-
žek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pungerčič Jožica, imenovana
26. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri

prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 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, 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; 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-108598
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02682 z dne 22. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KERAKAMEN, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Artiče, sedež:
Trebež 27, 8253 Artiče, pod vložno št.
1/03329/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5804663
Osnovni kapital: 2,067.500 SIT
Ustanovitelja: Petaci Nevenka in Petaci

Anton, oba iz Artič, Trebež 27, vstopila
21. 9. 1993, vložila po 1,033.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-108601
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02908 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EKO, podjetje za intelek-
tualne storitve, d.o.o., Krško, sedež: Gub-
čeva 1, 8270 Krško, pod vložno št.
1/01041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov ter
preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5383862
Firma: EKO – KONC & PARTNER, pod-

jetje za intelektualne storitve Sevnica,
d.n.o.

Skrajšana firma: EKO – KONC &
PARTNER, Sevnica, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8270 Sevnica, Florjanska 70
Ustanovitelja: Konc Erika, vstopila 13.

6. 1990, in Konc Mihael, vstopil 22. 12.
1994, oba iz Sevnice, Florjanska 70, vloži-
la po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Konc Erika, imenovana 13. 6. 1990,
in družbenik Konc Mihael, imenovan 22.
12. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-108603
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00028 z dne 21. 2. 1996 pod
št. vložka 1/03787/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5933943
Firma: ALESSIO, distribucija športnih

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Rostoharjeva uli-

ca 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Unetič Bojan, Krško, Ro-

stoharjeva ulica 62, vložil 1,050.000 SIT,
Alessio Andrea, Padova – Italija, Fontaniva
via Roma 34a, vložila 225.000 SIT, Alessio
Celeste, Padova – Italija, S. Giorg. in Bos-
co de Gaspe.N.10, vložila 225.000 SIT –
vstopili 24. 11. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Unetič Bojan, imenovan 24. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 291 Proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske ener-
gije, razen motorjev za letala in motorna
vozila; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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; 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 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
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plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108604
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02823 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LINKO PLAST, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Sevnica, sedež:
Glavni trg 11, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/03402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789729
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Milan,Sevnica, Pr-

vomajska 54, vložil 800.000 SIT, ter Lind-
ner Robert in Lindner Elisabeth, oba iz Vil-
lacha, Avstrija, Warmbader-str. 68, vložila
po 400.000 SIT – vstopili 20. 5. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost podjetja se razširi še na: pro-
izvodnjo usnja in usnjenih izdelkov (stroje-
nje, dodelava usnja, proizvodnja usnjene ga-
lanterije); proizvodnjo kovinskih izdelkov
(kovanje, valjanje kovin, prašna metalurgija;
površinska obdelava in prekrivanje kovin ter
splošna mehanična dela; proizvodnja rezil,
orodja, okovja in ključavnic; proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, jeklenih bobnov, so-
dov, embalaže iz lahkih kovin, izdelkov iz
žice, vijačnega materiala, vezi, verig ipd.);
proizvodnjo vlaknin, papirja, kartona (pro-
izvodnja valovitega kartona, embalaže, gos-
podinjskih in higienskih potrebščin, pisalnih
potrebščin iz papirja, tapet ter proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja, kartona).

Dejavnost podjetja se sedaj glasi: trgovi-
na na drobno in debelo z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi, razen vojaške opreme
in oborožitvenih sredstev; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; storitve v cest-
nem prometu; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
agencijski in komisijski posli v prometu blaga
in storitev ter zastopanje domačih partnerjev
vseh gospodarskih panog; neomenjene sto-
ritve na področju prometa; proizvodnja pre-
dizdelanih gradbenih elementov; visoka grad-
nja, gradnja prometnih objektov, gradnja hi-
drogradbenih objektov in gradnja drugih ob-
jektov nizke gradnje; napeljava in popravila
gradbenih instalacij; zaključna in obrtna dela
v gradbeništvu; izdelava predmetov iz pla-
stičnih mas; proizvodnja umetnih in sintetič-
nih vlaken in plastičnih mas; proizvodnja barv
in lakov; proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas in druga predelava plastičnih mas; pro-
jektiranje gradbenih objektov in drugo pro-

jektiranje; gradbeni in finančni inženiring; knji-
govodske storitve, obdelava podatkov in dru-
ge neomenjene storitve; gostinske storitve
nastanitve in prehrane; druge gostinske sto-
ritve; turistično posredovanje, turistične agen-
cije in turistični uradi; proizvodnja usnja in
usnjenih izdelkov (strojenje, dodelava usnja,
proizvodnja usnjene galanterije); proizvodnja
kovinskih izdelkov (kovanje, valjanje kovin,
prašna metalurgija; površinska obdelava in
prekrivanje kovin ter splošna mehanična de-
la; proizvodnja rezil, orodja, okovja in klju-
čavnic; proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, jeklenih bobnov, sodov, embalaže iz
lahkih kovin, izdelkov iz žice, vijačnega ma-
teriala, vezi, verig ipd.); proizvodnja vlaknin,
papirja, kartona (proizvodnja valovitega kar-
tona, embalaže, gospodinjskih in higienskih
potrebščin, pisalnih potrebščin iz papirja, ta-
pet ter proizvodnja drugih izdelkov iz papirja,
kartona).

Rg-108605
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02614 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ERGO – EXIMPORT, pod-
jetje za kmetijstvo in trgovino, Brežice,
d.o.o., sedež: Gornji Lenart 47, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/01990/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5534518
Firma: ERGO – EXIMPORT – MALIĆI

IN OSTALI, kmetijstvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ERGO – EXIMPORT –

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Malići Ismet, Brežice, Ket-

tejeva 10, in Preskar David, Brežice, Gornji
Lenart 47, vstopila 25. 11. 1991, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-108612
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02625 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOLIBRI, trgovina na de-
belo in drobno Čatež, d.o.o., sedež: Za-
grebška 2, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5286000
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Truden Milan in Truden Da-

niela, oba iz Kranja, Trg Prešernove brigade
3, vstopila 10. 4. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108614

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00057 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CBT, trgovina in koopera-
cija, d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških
žrtev 137, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5852021
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Gunter H. Jakob, Hasse-
lroth – Nemčija, Kirchgasse 9, vložil
1,200.000 SIT, in Platinovšek Karl, Krško,
Cankarjeva 3a, vložil 300.000 SIT, vstopila
2. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108616
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02731 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KIN PIC, podjetniško ino-
vacijski center Sevnica, d.o.o., sedež:
Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevni-
ca, pod vložno št. 1/01206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, osnovnega kapitala in dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5413354
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Krošelj Kamil, Sevnica, Na-

selje heroja Maroka 10, vstop 12. 6. 1990,
vložek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Piltaver Albert, Sevnica, Lončarjev
dol 12a, vstop 13. 6. 1990, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Novšak Silvo, izstop 29. 3. 1991; An-
zelc Stojan, Sevnica, Planinska c. 32, vstop
29. 3. 1991, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni tako, da se uki-
nejo naslednje dejavnosti: organizacijske,
ekonomske in tehnološke storitve; storitve
na področju prometa: storitve reklame in
ekonomske propagande, komercialni posli
pri funkciji prometa blaga in storitev, neo-
menjene storitve na področju prometa –
špedicija, posredništvo, komisijski posli na
področju prometa blaga in storitev; organi-
zacija kooperacij in inovacij ter drugih oblik
povezovanja z drobnim gospodarstvom v ok-
viru dejavnosti trgovine, proizvodnje in stori-
tev; knjigovodske storitve, obdelava podat-
kov, razmnoževanje in sorodne storitve; za-
stopanje tujih firm in posredovanje v med-
narodnem prometu; mednarodni finančni
inženiring.

Dejavnost podjetja se odslej glasi: pro-
izvodnja elektronskih in telekomunikacijskih
naprav; oddajanje v najem in servisiranje
računalniške opreme; poučevanje za delo z
računalniškimi sistemi, izdelanimi oziroma
prodanimi v okviru dejavnosti; projektiranje
in sorodne tehnične storitve: izdelava teh-
nične dokumentacije, inženiring s področja
registrirane dejavnosti; posojanje vozil brez
voznika; oddajanje poslovnih sredstev v na-
jem; trgovanje na debelo v tranzitu in na
drobno z blagom vseh neživilskih trgovskih
strok; uvoz in izvoz blaga vseh neživilskih
trgovskih strok.

Rg-108628
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02909 z dne 22. 12. 1995 pri
subjektu vpisa OPUS, založniško podjet-
je, d.o.o., Krško, sedež: CKŽ 44, 8270
Krško, pod vložno št. 1/01319/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5421870
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mavsar Silvester, Krško, Ka-

juhova 7, vstop 22. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-108630
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00261 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INDE, družbeno podjetje
invalidske delavnice, Sevnica, p.o., se-
dež: Trg svobode 13, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00541/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5317843
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij.

Rg-108632
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01977 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MERSILES, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Kostanjevica na Krki, sedež: Velike Vo-
denice 4, 8311 Kostanjevica na Krki,
pod vložno št. 1/03535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5844436
Osnovni kapital: 1,502.020 SIT
Ustanovitelj: Miklavž Silvo, Kostanjevica

na Krki, Velike Vodenice 4, vstop 7. 7.
1993, vložek 1,502.020 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-108636
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02798 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KIT, podjetje za knjigo-
vodstvo, tehnologijo in trgovino, Raka,
d.o.o., sedež: Cirje 10, 8274 Raka, pod
vložno št. 1/02064/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, osebe, pooblaščene
za zastopanje in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5562350
Osnovni kapital: 1,514.050 SIT
Ustanovitelja: Češnovar Marjanca, izsto-

pila 27. 12. 1994; Češnovar Martin, vložil
1,504.050 SIT, in Češnovar Bojana, vložila
10.000 SIT, oba iz Rake 29, vstopila
14. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Češnovar Bojana, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi še na: agencijo za
posredništvo v prometu z nepremičninami.

Dejavnost družbe se glasi: agencija za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
knjigovodske storitve – obračunske, raču-
novodske in knjigovodske storitve; obdela-
va podatkov – strojna in avtomatska; druge
neomenjene storitve; trgovina na debelo in
drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; neomenjene storitve na področju
prometa – notranja in mednarodna špedici-
ja, posredništvo, komisijski posli; komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; inženiring – organizacija in
posredovanje pri gradnji objektov; druge
gostinske storitve– krčme, točilnice; prevoz
blaga v cestnem prometu; storitve v cest-
nem prometu; gradnja prometnih objektov
(nizka gradnja); gradnja hidrogradbenih ob-
jektov; gradnja drugih objektov nizke grad-
nje; napeljava in popravila ter vzdrževanje
gradbenih inštalacij; poljedelstvo – pridelo-
vanje zelenjave; sadjarstvo – pridelovanje
sadja; proizvodnja sadja in žganja; proizvod-
nja in konzerviranje sadja in zelenjave.

Rg-108637
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02796 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MB, trgovina, storitve in
promet, d.o.o., Krško, sedež: Cesta 4.
julija 173, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
tipa zastopnika in družbene pogodbe ter
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5766745
Firma: MRGOLE – BOBEK, trgovina,

storitve in promet, Krško, d.n.o.
Skrajšana firma: MRGOLE – BOBEK,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Mrgole Jože in Bobek Lju-

bica, oba iz Krškega, Cesta 4. julija 173,
vstopila 15. 2. 1993, vložila po 120.250
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mr-
gole Jože, razrešen 27. 12. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, in druž-
benica Bobek Ljubica, razrešena in ponov-
no imenovana 27. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Rg-108638

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02709 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa UNIPRO, podjetje za trgovi-
no in svetovanje, Ribnica, d.o.o., sedež:
Ribnica 20a, 8261 Jesenice na Dolenj-
skem, pod vložno št. 1/01538/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5453500
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Belovukovič Dušan in Be-

lovukovič Zorica, oba z Jesenic na Dolenj-
skem, Ribnica 20a, vstopila 26. 12. 1990,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-108639
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02688 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa MT, trgovina na debelo in
drobno, potiskanje na vse vrste materia-
lov, d.o.o., sedež: Tovarniška 11, 8270
Krško, pod vložno št. 1/03648/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5838592
Osnovni kapital: 1,532.338,50 SIT
Ustanovitelji: Antić Nebojša, Zagreb –

Hrvaška, Tošovac 3, vložil 509.013 SIT,
Drechsler Danko, Zagreb – Hrvaška, Za-
menhofova 9, vložil 509.013 SIT, in Mrao-
vić Dragoslav, Krško, Cesta 4. julija 62b,
vložil 514.312,50 SIT – vstopili 10. 2.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-108642

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00137 z dne 17. 6. 1996 pod
št. vložka 1/01441/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5441463002
Firma: KRUNO, trgovsko izvozno-uvoz-

no podjetje, Brežice, d.o.o., PODRUŽNI-
CA 1, Novo mesto

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbev-

škova ul. 5
Ustanovitelj: KRUNO, trgovsko izvozno-

uvozno podjetje, Brežice, d.o.o., Brežice,
Cesta svobode 37, vstop 14. 5. 1996, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ošina Samo, Brežice, Poljanškova
ul. 17, imenovan 14. 5. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev kot poslovodja po-
družnice.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1996: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
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nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe.

Rg-108644

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02392 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PIS, posavsko informacij-
sko središče, d.o.o., Krško, sedež: Trg Ma-
tije Gubca 2, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in družbenika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5802547
Sedež: 8270 Krško, Papirniška uli-

ca 13a
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Grajžl Jože, Krško, Papir-

niška ulica 13a, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Novak Jožef, izstop 15. 6. 1994.

Rg-108720
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02721 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa POLOS, inženiring, consul-
ting in trgovina, Krško, d.o.o., sedež: Roz-
manova 36a, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, kapitala, družbenikov, zastopnikov
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Firma: GEO – LEICA, geodezija, ser-
vis elektrooptičnih naprav, zastopstvo in
trgovina, Krško, d.o.o.

Skrajšana firma: GEO – LEICA, Krško,
d.o.o.

Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-
tev 36

Osnovni kapital: 1,997.000 SIT
Ustanovitelja: Urek Bojan, izstopil 28. 12.

1994; Žveglič Tomaž, Senovo, Rudarska ce-
sta 9, vložil 599.100 SIT, in Gulija Željko,

Zagreb – Hrvaška, I. Kukuljevića 6, vložil
1,397.900 SIT – vstopila 28. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urek Bojan, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Žveglič Tomaž, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Izbriše se naslednja dejavnost: posred-
niški, zastopniški, agencijski, špediterski,
komisijski in komercialni posli v prometu
blaga in storitev; storitve reklame in eko-
nomske propagande; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; druge neo-
menjene storitve; raziskovalno razvojne sto-
ritve v družbenih dejavnostih; pomoč osta-
relim osebam; izobraževanje za strokovno
izpopolnjevanje, pridobitev pravice do
opravljanja določenih storitev, pridobitev po-
sebnega znanja in spretnosti; grafične stori-
tve; založniška dejavnost; projektiranje, sve-
tovanje in sorodne tehnične storitve, izdela-
va tehnične dokumentacije, inženiring na
področju elektronike, računalništva in pro-
gramske opreme, izdelovanje projektne do-
kumentacije za področje gradbeništva; in-
ženiring: organizacija in posredovanje pri
gradnji objektov; kontrola kakovosti in koli-
čine blaga v proizvodnji in prometu in druge
dejavnosti v zvezi s kontrolo blaga, z izdaja-
njem ustreznih listin (certifikatov, atestov);
gradbeništvo: visoke in nizke gradnje; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; zbira-
nje in primarna predelava industrijskih od-
padkov; proizvodnja papirnate embalaže;
druga predelava papirja; proizvodnja kovin-
skega reprodukcijskega materiala; proizvod-
nja elektrotehničnih strojev in naprav; pro-
izvodnja končnih lesnih izdelkov; proizvod-
nja končnih tekstilnih izdelkov; kmetijska
proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo in vi-
nogradništvo; proizvodnja kemičnih izdel-
kov: proizvodnja pralnih sredstev in kozme-
tičnih preparatov, predelava plastičnih mas,
proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; trgo-
vina na debelo, v tranzitu in na drobno z
blagom vseh živilskih in neživilskih strok;
gostinstvo: storitve prehrane, storitve slašči-
čarn, kavarne, krčme, točilnice, bari; turi-
stično posredovanje: agencije in uradi; pre-
vozi in organiziranje prevozov blaga in oseb
v cestnem prometu; uvoz in izvoz blaga vseh
živilskih in neživilskih trgovinskih strok; za-
stopanje in posredovanje v zunanjetrgovin-
skem prometu blaga in storitev; prevozi in
organiziranje prevozov blaga in oseb v cest-
nem prometu; špedicija v mednarodnem
transportu.

Dejavnost se odslej glasi: urejanje stavb-
nega zemljišča; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; neomenjene storitve na
področju prometa; prostorsko in urbanistič-
no planiranje in projektiranje; drugo projek-
tiranje; inženiring; izmera in kartiranje zem-
ljišča; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; knjigovodske storitve in ob-
delava podatkov; druge neomenjene
storitve; proizvodnja opreme v poklicne in
znanstvene namene, merilnih in kontrolnih
instrumentov in naprav za avtomatizirano
upravljanje; servis elektrooptičnih naprav;
popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne
mehanike; zastopanje v prometu blaga in
storitev; zastopanje domačih in tujih firm;
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
turistično posredovanje; poslovne storitve;

raziskovalno-razvojno delo; drugo izobraže-
vanje; inženiring; projektiranje in sorodne
tehnične storitve; drugo projektiranje; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; notranja špedici-
ja; posredništvo, komisijski posli na področ-
ju prometa blaga in prometa ipd.; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
trgovina na drobno in trgovina na veliko z
vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki po no-
menklaturi trgovskih strok ter trgovina v tran-
zitu; prodaja tujega blaga s konsignacijske-
ga skladišča; promet z nepremičninami; fi-
nančni inženiring; opravljanje storitev, kot
so agencijske, posredniške, zastopniške,
komisijske storitve; storitve reklame in eko-
nomske propagande; računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; avtomatska obdelava podatkov;
zastopanje tujih firm; turistično posredova-
nje – agencije uradi; druge gostinske stori-
tve: kavarne, krčme, točilnice, bari ipd.; go-
stinske storitve nastanitve in prehrane; pre-
voz blaga in oseb v cestnem prometu; po-
sredniški posli pri prometu blaga in storitev;
prodaja tujega blaga s konsignacijskega
skladišča; komercialni in posredniški posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; špediterski posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev.

Rg-108722
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00058 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PRAH & PRAH, trgovsko
podjetje, Brežice, d.o.o., sedež: Šolska
8, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5767008
Osnovni kapital: 1,506.627 SIT
Ustanovitelj: Prah Želimir, Brežice, Šol-

ska 8, vstop 16. 4. 1993, vložek 1,506.627
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108724
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02408 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa NOVOLES – LIPA, struženi
elementi iz lesa in stavbno pohištvo, Ko-
stanjevica, d.o.o., sedež: Krška cesta 7,
8311 Kostanjevica, pod vložno št.
1/01243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5410002
Člani nadzornega sveta: Patty Jože,

Thorževskij Sergij in Košak Tone, vstopili
12. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.
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Rg-108726
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02453 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MERCUR TURIST, trgov-
sko, turistično, gostinsko, proizvodno in
svetovalno podjetje, d.o.o., Brežice, se-
dež: Dvorce 20, 8250 Brežice, pod vlož-
no št. 1/03593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5818575
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Deržič Vladislav, Brežice,

Dvorce 20, vložil 1,200.000 SIT, Deržič
Simona, Brežice, Dvorce 20, vložila
150.000 SIT, in Germovšek Vesna, Breži-
ce, Murnova 4, vložila 150.000 SIT – vsto-
pili 29. 6. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-108727
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00094 z dne 3. 11. 1995 pri
subjektu vpisa AGROSMER, proizvodnja,
trgovina, prevoz, d.o.o., Leskovec pri Kr-
škem, sedež: Brege 27, 8273 Leskovec
pri Krškem, pod vložno št. 1/02189/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, zastopnika in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5580226
Sedež. 8273 Leskovec pri Krškem,

Ulica 11. novembra 41
Ustanovitelj: Bogolin Igor, izstop 10. 4.

1995; Pečarič Alojz, Raka, Smednik 9, vs-
top 10. 4. 1995, vložek 1,822.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogolin Igor, razrešen 10. 4. 1995;
direktor Pečarič Alojz, imenovan 10. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108728
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01773 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa A-A, podjetje za finančno
posredovanje, d.o.o., Krško, sedež: Mla-
dinskih delovnih brigad 3, 8273 Lesko-
vec pri Krškem, pod vložno št.
1/02365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5624444
Osnovni kapital: 1,787.760 SIT
Ustanovitelja: Dušak Jože, Krško, Gub-

čeva 7, vstop 10. 3. 1992, vložek
1,787.760 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mihajlović Marijana, izstop 27. 5. 1993.

Rg-108729
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00020 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TOVARNA ARMATUR, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Bre-
žice, sedež: Brezine b.b., 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/01973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5533244
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuntarič Vinko, Podbočje,

Dobrava ob Krki 23, vstop 28. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih 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 rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Tr-
govina 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 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na 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 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108739

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01359 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AM TRADE, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Krmelj, sedež: Krmelj 85,
8296 Krmelj, pod vložno št. 1/01649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5464838
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ajdišek Milan, Krmelj 85,

vstop 3. 2. 1991, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108741
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02327 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GOZDNA, proizvodno-tr-
govsko podjetje, d.o.o., Boštanj, sedež:
Dolenji Boštanj 97, 8294 Boštanj, pod
vložno št. 1/02037/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje kapitala, spre-
membo družbenikov, zastopnikov in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5562368
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šinkovec Tatjana, izstopila

12. 11. 1994; Šinkovec Jože, Boštanj, Do-
lenji Boštanj 97, in Zakšek Slavko, Sevnica,
Naselje heroja Maroka 9, vstopila 12. 11.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šinkovec Tatjana, razrešena
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12. 11. 1994; direktor Šinkovec Jože, ki
zstopa družbo brez omejitev, in prokurist
Zakšek Slavko, imenovana 12. 11. 1994.

Dejavnost podjetja na domačem in tu-
jem trgu se razširi še na: dajanje avtomobi-
lov in drugih kopenskih vozil v najem.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno in debelo z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; prevoz blaga v cestnem
prometu; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; neo-
menjene storitve na področju prometa; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; pro-
izvodnja žaganega lesa, furnirja in plošč ter
impregniranje lesa; proizvodnja končnih le-
senih izdelkov: (lesenega pohištva, drugih
končnih lesenih izdelkov, lesne embalaže,
lesenih stavbnih elementov, galanterije iz
lesa in plute ter predmetov iz protja); izdela-
va in popravilo lesenih predmetov; projekti-
ranje in inženiring; dajanje avtomobilov in
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-108744

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01790 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ABRAM, trgovsko in grad-
beno podjetje, Kostanjevica, d.o.o., se-
dež: Dobrava 4a, 8311 Kostanjevica na
Krki, pod vložno št. 1/02496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5646588
Osnovni kapital: 1,707.000 SIT
Ustanovitelj: Abram Andrej, Kostanjevica

na Krki, Dobrava 4a, vstop 8. 4. 1992,
vložek 1,707.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108745
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02285 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VILJA, proizvodnja in pre-
delava kmetijskih pridelkov, Globoko,
d.o.o., sedež: Piršenberg 21, 8254 Glo-
boko, pod vložno št. 1/00927/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5363870
Osnovni kapital: 1,682.500 SIT
Ustanovitelj: Šušterič Vojko, Globoko, Pir-

šenberg 21, vstop 8. 2. 1990, vložek
1,682.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
visoka gradnja; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; proizvodnja ostalega kovin-
skega reprodukcijskega blaga; proizvodnja
kovinskih gradbenih in drugih konstrukcij;
prozvodnja blaga za široko porabo in ostalih
kovinskih proizvodov; izvoz in uvoz vseh ži-
vilskih in neživilskih proizvodov; trgovina na
veliko in malo z vsemi živilskimi in neživilski-
mi proizvodi.

Dejavnost družbe je odslej: kmetijska
proizvodnja, in sicer: poljedelstvo, sad-
jarstvo, vinogradništvo, živinoreja; predela-
va sadja, grozdja in zelenjave; strokovno
svetovalna dejavnost s področja kmetijstva;
kmečki turizem; prodaja lastnih izdelkov na
drobno; visoka gradnja; zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu; proizvodnja ostalega

kovinskega reprodukcijskega blaga; pro-
izvodnja kovinskih gradbenih in drugih kon-
strukcij; prozvodnja blaga za široko porabo
in ostalih kovinskih proizvodov; izvoz in uvoz
vseh živilskih in neživilskih proizvodov; trgo-
vina na veliko in malo z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi.

Rg-108750
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01621 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GALEB, zavarovalna agen-
cija, d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5746850
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelji: Resnik Mira, Leskovec, No-

va pot 4, Kos Jožef, Krško, Bohoričeva 19,
Resnik Matjaž, Brežice, Tomšičeva 6, in Re-
snik Milena, Brežice, Tomšičeva 6, vstopili
4. 4. 1993, vložili po 393.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-108751
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02341 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MARK, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kapele, sedež: Kapele 24, 8258
Kapele, pod vložno št. 1/03097/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5745837
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šepec Ivan, Kapele 24,

vstop 9. 2. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108756
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02489 z dne 19. 10. 1995 pod
št. vložka 1/03764/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
ža in osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in prenos iz Okrožnega sodišča v
Mariboru s temile podatki:

Matična št.: 5390192
Firma: D.ERICS, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: D.ERICS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8294 Boštanj, Log 5
Osnovni kapital: 1,603.000 SIT
Ustanovitelj: Marin Danilo, Boštanj, Log

5, vstop 20. 8. 1992, vložek 1,603.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marin Danilo, imenovan 20. 8. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni

promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št.
1/2542-00 s firmo: D.ERICS, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Čečovje 55,
Ravne na Koroškem.

Rg-108758

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02262 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa JELEN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kapele, sedež: Kapele 16, 8258
Kapele, pod vložno št. 1/02631/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5654785
Ustanoviteljici: Dimitrovski Peter, Videnič

Janko in Rožič Ladislav, izstopili 2. 9. 1994;
Videnič Hermina, Cerklje ob Krki, Cerklje
18, in Rožič Ivanka, Brežice, Kregarjeva 9,
vstopili 2. 9. 1995, vložili po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rožič Ladislav, razrešen 2. 9. 1994;
direktorica Rožič Ivanka, imenovana 2. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 19. 2. 1998 / Stran 1185

mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 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; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-108763
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01533 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa BUTELJKA, trgovsko in
proizvodno podjetje izvoz-uvoz, d.o.o.,

Krško, sedež: Papirniška 17, 8270 Kr-
ško, pod vložno št. 1/03146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5842506
Osnovni kapital: 1,728.100 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Ivan, Krško, Papir-

niška 17, vstop 10. 2. 1993, vložek
1,728.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108766
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01904 z dne 17. 7.1995 pri
subjektu vpisa PUBA, podjetje za vulkani-
zerstvo, gostinstvo in trženje, d.o.o., Sta-
ra vas, sedež: Stara vas 33, 8259 Bizelj-
sko, pod vložno št. 1/03344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5803241
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Jelčič Andrej, Bizeljsko, Sta-

ra vas 33, vstop 27. 5. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108768
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02118 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LESCO, podjetje za pro-
izvodnjo lesnih izdelkov in trgovino, Bo-
štanj, d.o.o., sedež: Dolenji Boštanj,
8294 Boštanj, pod vložno št. 1/00394/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5308976
Osnovni kapital: 4,236.000 SIT
Ustanovitelja: Hohkravt Janez, Sevnica,

Hermanova 9, in Škrajner Anton, Boštanj 69,
vstopila 23. 12. 1989, vložila po 2,118.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108770
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01903 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BOGOVIČ COMMERCE,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Koprivnica, sedež: Koprivni-
ca 39, 8282 Koprivnica pri Brestanici,
pod vložno št. 1/03412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5841097
Osnovni kapital: 1,691.000 SIT
Ustanovitelj: Bogovič Franc, Koprivnica

39, vstop 2. 6. 1993, vložek 1,691.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108771
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01930 z dne 28. 7. 1995 pri
subjektuv pisa MAL – TEST, trgovsko pod-
jetje, Brežice, d.o.o., sedež: Marof 34,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5789427
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT

Ustanovitelj: Malus Bojan, Brežice, Ma-
rof 34, vstop 7. 6. 1993, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108785
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00101 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FLISEK & Co INVENT,
d.n.o., sedež: Loka 9, 1434 Loka pri Zi-
danem mostu, pod vložno št. 1/03248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnikov ter raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5765650
Ustanovitelj: Flisek Mojmir, izstop 20. 4.

1995; Flisek Marijan, Sevnica, Naselje he-
roja Maroka 15, vstop 20. 4. 1995, vložek
114.818 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flisek Mojmir in družbenica Zelič Ju-
dita, razrešena 20. 4. 1995; direktor Flisek
Marijan, imenovan 20. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 71401 Izposojanje
športne opreme; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-108790
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01956 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa INTERAVTO, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Senovo, sedež:
Cankarjeva 81, 8281 Senovo, pod vlož-
no št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo zastopnika in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5325960
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Antonija in Božič Ru-

dolf, oba iz Senovega, Cankarjeva 81, vsto-
pila 26. 12. 1989, vložila po 831.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Božič Rudolf, imenovan 28. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; druge
nastanitve za krajši čas; gostinske storitve
prehrane; dejavnost restavracij in gostiln;
dejavnost okrepčevalnic; storitve menz ter
priprava in dostava hrane; trgovina na debe-
lo in trgovina na malo z vsemi živilskimi in
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neživilskimi izdelki po nomenklaturi trgov-
skih strok.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja in
obnavljanje delov in pribora za motorna vo-
zila; izdelava rezervnih avto delov; proizvod-
nja električnega pribora za motorna vozila;
trgovina na debelo in drobno z novimi in
rabljenimi vozili; avto deli in opremo za avto-
mobile; opravljanje zunanje trgovine z avto
deli in opremo za avtomobile; vzdrževanje
in popravila motornih vozil; druge nastanitve
za krajši čas; gostinske storitve prehrane;
dejavnost restavracij in gostiln; dejavnost
okrepčevalnic; storitve menz ter priprava in
dostava hrane; trgovina na debelo in trgovi-
na na malo z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki po nomenklaturi trgovskih strok.

Rg-108791
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02324 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa TEN, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Ulica talcev
20, 8311 Kostanjevica na Krki, pod vlož-
no št. 1/00525/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5315620
Osnovni kapital: 2,672.100 SIT
Ustanovitelji: Božič Andrej, Sevšek Si-

mona in Sevšek Otto, vsi iz Kotanjevice na
Krki, Ulica talcev 20, vstopili 26. 12. 1989,
vložili po 890.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-108795
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02192 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LIPA, podjetje za proizvod-
njo, predelavo in trgovino, Mali vrh,
d.o.o., sedež: Mali vrh 29, 8254 Globo-
ko, pod vložno št. 1/01402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, spremembo družbenika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433614
Osnovni kapital: 2,852.000 SIT
Ustanoviteljica: Rožman Anton, izstop

30. 5. 1994; Rožman Marija, Globoko, Mali
vrh 29, vstop 19. 2. 1990, vložek
2,852.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108797
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01490 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa WEIMAR, mednarodna tr-
govina, transport in marketing, d.o.o.,
Globoko, sedež: Mali vrh 21g, 8254 Glo-
boko, pod vložno št. 1/03399/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5815142
Osnovni kapital: 1,650.233 SIT
Ustanovitelj: Weiss Marjan, Globoko, Ma-

li vrh 21g, vstop 24. 4. 1993, vložek
1,650.233 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108799
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01438 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ROMAN COMPANY, pod-

jetje za posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Senovo, sedež: Cankarjeva 48,
8281 Senovo, pod vložno št. 1/03002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5740258
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Perčič Roman, Senovo, Can-

karjeva 48, vstop 17. 12. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108800
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01154 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINOCROM, trgovsko-
proizvodno podjetje, Brežice, d.o.o., se-
dež: Obrtna ulica 14, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00979/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5370388
Firma: KOVINOCROM, trgovsko-pro-

izvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINOCROM, d.o.o.
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem, Jesenice 1
Osnovni kapital: 8,617.000 SIT
Ustanovitelja: Burja Dušan, vstopil 26.

3. 1990, in Burja Nevenka, vstopila 15. 9.
1993, oba z Jesenic na Dolenjskem, Jese-
nice 1, vložila po 4,308.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Jaklenec Stjepan, iz-
stopil 15. 9. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Jaklenec Stjepan, razrešen 15. 9. 1993;
direktorica Burja Nevenka, imenovana 15. 9.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108803

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00012 z dne 3. 3. 1995 pod št.
vložka 1/03731/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5891230
Firma: TRIGLAV PID – ZA DOLENJSKO

IN POSAVJE, pooblaščena investicijska
družba, d.d.

Skrajšana firma: TRIGLAV PID – ZA
DOLENJSKO IN POSAVJE, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8270 Krško, Trg Matije Gub-

ca 3
Osnovni kapital: 3.371,400.000 SIT
Ustanovitelj: TRIGLAV, družba za uprav-

ljanje, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 17, vs-
top 24. 1. 1995, vložek 3.371,400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stopinšek Marija, Krško, Ulica
Slavka Rožanca 16a, imenovana 24. 1.
1995, zastopa družbo z omejitvami, da le s
soglasjem nadzornega sveta lahko sklepa
pogodbe, za katere je tako določeno s po-
slovnim načrtom družbe, plačuje provizijo v
delnicah investicijske družbe, najema in da-
je posojila izven meje, določene s poslov-
nim načrtom, ter izplačuje predčasne divi-
dende.

Člani nadzornega sveta: Šoln Zoran; Še-
petavc Boris, Zupan Adolf, Markovič Borut
in Zupančič Majda, vstopili 16. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-108812
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02028 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PROLES, predelava lesa
in trgovina, d.o.o., Tržišče, sedež: Spod-
nje Vodale 14, 8295 Tržišče, pod vložno
št. 1/02531/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658098
Osnovni kapital. 2,050.150 SIT
Ustanovitelj: Sitar Rajko, Tržišče, Spod-

nje Vodale 14, vstop 7. 4. 1992, vložek
2,050.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108816
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01686 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOVINA KOVAČIČ,
d.o.o., Bizeljsko, sedež: Bizeljska cesta
67, 8259 Bizeljsko, pod vložno št.
1/01913/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5521076
Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Vojko in Kovačič

Zdenka, oba iz Brežic, Bohoričeva 23, vsto-
pila 16. 10. 1991, vložila po 901.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108819
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01749 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KOVIS COMMERCE, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in go-
stinstvo, Velika Dolina, d.o.o., sedež: Ve-
lika Dolina 37, 8261 Jesenice na Do-
lenjskem, pod vložno št. 1/03087/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5772265
Osnovni kapital: 2,055.000 SIT
Ustanovitelja: Pangrčič Anton, Jesenice

na Dolenjskem, Velika Dolina 37, vstopil
12. 1. 1993, vložil 100.000 SIT, in KOVIS,
priozvodnja, prodaja, izvoz-uvoz, za-
stopstva, gostinstvo in turizem, Velika Doli-
na 37, Jesenice na Dolenjskem, d.o.o., Jse-
nice na Dolenjskem, Velika Dolina 37, vsto-
pil 10. 5. 1994, vložil 1,955.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108821
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01931 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SIESTA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Leskovec, sedež: Pot na Črni-
le 11, 8273 Leskovec, pod vložno št.
1/03322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5770297
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Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Herakovič Vladimir, Lesko-

vec, Pot na Črnile 11, vstop 3. 8. 1993,
vložek 1,506.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108828

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01951 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MARNAMA, obrtne storitve
in popravila, Župeča vas, d.o.o., sedež:
Župeča vas n. h., 8263 Cerklje ob Krki,
pod vložno št. 1/01216/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5852269
Osnovni kapital: 1,730.000 SIT
Ustanovitelji: Kus Marjan in Kus Nada,

oba iz Cerkelj ob Krki, Župeča vas n. h.,
vstopila 9. 7. 1990, vložila po 865.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108833

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01742 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ITG AHB AVTOHIŠA, servis,
zastopstva, trgovina, d.o.o., Brežice, se-
dež: Cesta bratov Cerjakov 11, 8250 Bre-
žice, pod vložno št. 1/01657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5469961
Osnovni kapital: 1,977.000 SIT
Ustanovitelj: Verstovšek Jože, Pišece, Pa-

vlova vas 44, vstop 12. 7. 1993, vložek
1,977.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi še z nasled-
njim: komisijska prodaja proizvodov in blaga
vseh trgovskih strok; konsignacijska prodaja
iz carinsko-konsignacijskih skladišč promet-
nih sredstev, rezervnih delov, pribora in opre-
me ter drugega blaga.

Dejavnost družbe je odslej: projektira-
nje gradbenih del; svetovanje pri izvajanju
gradbenih del; izvajanje gradbenih del vi-
soke gradnje, nizke gradnje in hidrograd-
nje; izvajanje del v sodelovanju z obrtniki,
zasebnimi in družbenimi podjetji na področ-
ju gradbeništva; izdelovanje kovinskih iz-
delkov, plastike ter oblikovanje in izdelova-
nje lesenih izdelkov; turistična agencija; go-
stinske storitve prehrane; prevoz blaga v
cestnem prometu; trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; servis: popravilo in vzdrže-
vanje motornih vozil; mešanje barv (avtola-
kov); menjalniški posli; organizacija avto-
mobilskih sejmov; odkup in prodaja rablje-
nih vozil in rezervnih delov; obračunske,
računovodske in knjigovodske storitve ter
obdelava podatkov; svetovanje na področ-
ju knjigovodstva in finančnih poslov; eko-
nomsko-organizacijske in tehnične storitve;
finančni inženiring; storitve ekonomske
propagande; komisijska prodaja proizvo-
dov in blaga vseh trgovskih strok; konsig-
nacijska prodaja iz carinsko-konsignacij-
skih skladišč prometnih sredstev, rezerv-
nih delov, pribora in opreme ter drugega
blaga.

Rg-108851
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00227 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AKORD, podjetje za oprav-
ljanje intelektualnih storitev, d.o.o., Bre-
žice, sedež: Bohoričeva 18, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/00329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5293715
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 177 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov; 191 Strojenje in dodelava us-
nja; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
202 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 243 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toa-
letnih sredstev; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 267 Obdelava naravnega kamna;
274 Proizvodnja plemenitih in neželeznih
kovin; 287 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 295 Proizvodnja drugih stro-
jev za posebne namene; 300 Proizvodnja
pisarniških strojev in računalnikov; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 363 Proizvodnja glasbe-
nih instrumentov; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-

met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 731 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-108852
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02242 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TANDEM, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in komercialne stori-
tve, d.o.o., Čatež ob Savi, sedež: Čatež
ob Savi, Rimska cesta 38, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/03342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5802598
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oštrbenk Andrej in Oštr-

benk Peter, oba iz Brežic, Rimska cesta
38, Čatež ob Savi, vstopila 13. 3. 1993,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-108646

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02751 z dne 5. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGETSKI SERVIS, pod-
jetje za vzdrževanje energetskih naprav
in objektov, d.o.o., Brežice, sedež: Pre-
šernova 9a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5499879
Firma: ENERGETSKI SERVIS, vzdrže-

vanje energetskih naprav in objektov,
d.o.o., Brežice

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Planinc Miran, Ljubljana, Roj-

čeva ulica 19, vstop 24. 1. 1991, vložek
10.000 SIT, Ban Franjo, Brežice, Maistrova
8, vstop 28. 5. 1993, vložek 10.000 SIT,
Ferenčak Jože, Brežice, Cerina 32, vstop 28.
5. 1993, vložek 10.000 SIT, Kramar Andrej,
Brežice, Gornji lenart 11, vstop 28. 5. 1993,
vložek 10.000 SIT, Lanšček Bojan, Brežice,
Kregarjeva 11, vstop 28. 5. 1993, vložek
10.000 SIT, Paripović Alija, Trbovlje, Savinj-
ska cesta 23, vstop 28. 5. 1993, vložek
10.000 SIT, in ENERGETSKI SERVIS E.S.,
vzdrževanje energetskih naprav in objektov,
d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 18, vstop 30.
12. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.
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Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 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; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-108647
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02140 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KOMPAS KRŠKO, turistič-
no podjetje, d.d., Krško, sedež: Cesta
krških žrtev, b.b., 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/01900/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5521653
Firma: KOMPAS KRŠKO, turistično

podjetje, d.o.o., Krško
Skrajšana firma: KOMPAS KRŠKO,

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev b. št.
Osnovni kapital: 3,095.400 SIT
Ustanoviteljice: KOMPAS INTERNA-

TIONAL, d.d., izstopil 3. 6. 1994; Bresk-
var-Vejnovič Nada, Krško, Cesta 4. julija
62, Arnšek Vesna, Krško, Gubčeva 1, in
Špan Ingrid, Sevnica, Kvedrova 31, vstopi-
le 3. 6. 1994, vložile po 1,031.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breskvar-Vejnovič Nada, imeno-
vana 3. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev, razen za: sklenitev komercialnih po-
godb, ki presegajo vrednost 500.000 USD,
v tolarski protivrednosti, za sklenitev po-
godb, ki se nanašajo na promet nepremič-
nin, za promet osnovnih sredstev in dolgo-
ročnih plasmajev.

Rg-108650
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02609 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA GRANIT, tr-
govsko podjetje, Brežice, d.o.o., sedež:
Cesta bratov Cerjakov 50, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/03150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala in

družbenikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5744555
Firma: GRANITT, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma. GRANITT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petelinc Miran, vstopil 31.

3. 1993, in Petelinc Darja, vstopila 25. 4.
1994, oba iz Dobove, Sela 72a, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108651
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02623 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CILIAN, podjetje za huma-
nizacijo, Brežice, d.o.o., sedež: Župeča
vas 41a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01898/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5527970
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinček Antonija, vstopi-

la 20. 9. 1991, vložila 37.000 SIT, in Ma-
rinček Ciril, vstopil 28. 12. 1994, vložil
1,463.000 SIT, oba iz Celja, Heroja Rojška
7, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108652
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02660 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LAMEX, trgovsko podjetje,
Brežice, d.o.o., sedež: Černelčeva 3,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/01632/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5484189
Osnovni kapital: 1,714.000 SIT
Ustanovitelja: Lapuh Marjan in Humar

Metka, oba iz Brežic, Černelčeva 3, vstopi-
la 25. 1. 1991, vložila po 857.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108655
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00077 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KRUNO, trgovsko izvozno-
uvozno podjetje, Brežice, d.o.o., sedež:
Bizeljska c. 59, 8250 Brežice, pod vlož-
no št. 1/01441/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5441463
Sedež: 8250 Brežice, Cesta svobo-

de 37.

Rg-108657
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00254 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa METALNA, tovarna grad-
bene in strojne opreme, d.o.o., Senovo,
sedež: Titova c. 106, 8281 Senovo, pod
vložno št. 1/01073/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5376858
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lapuh Franc, razrešen 1. 11. 1995;
direktor Vajdič Drago, Ljubljana, Einspieler-

jeva 5, imenovan 1. 11. 1995, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da posle glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali njiho-
vo obremenitvijo in o prevzemanju jamstev
ter druge po naravi podobne posle lahko
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
organa upravljanja ustanovitelja.

Rg-108659
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00260 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VEREX, proizvodna, trgo-
vinska in storitvena dejavnost, d.o.o.,
Brežice, sedež: Kogojeva ul. 1, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/02262/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo – razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5585791
Dejavnost,vpisana 10. 7. 1996: 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-108663
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00065 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOSTAK, komunalno
stavbno podjetje, d.d., sedež: Leskovška
cesta 2a, 8270 Krško, pod vložno št.
1/00132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča čistopis statuta in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5156572
Člani nadzornega sveta: Hrovat Janko,

Povhe Meta, Pacek Justin, Meglič Svetla-
na, Šubic Tomaž, Zupančič Ivanka, Kozole
Stane, Vizlar Vladimir, Koritnik Dragica, Zo-
bec Jože in Čepin Franc, izstopili 22. 2.
1996; Vardijan Karel, Bah Vinko, Mlinarič
Rudolf, Navoj Ivan, Hrovat Janko in Povhe
Meta, vstopili 22. 2. 1996.

Rg-108664
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00167 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TERME ČATEŽ, d.d., Čatež
ob Savi, sedež: Topliška c. 35, Čatež ob
Savi, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno št.
1/00801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov – prokuro
s temile podatki:

Matična št.: 5004896000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Krulc Zvonko, Dobova, Maistrovih
borcev 2, in Martinčič Renata, Podbočje
55, imenovana 24. 6. 1996.

Rg-108665
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00119 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRIGLAV PID – ZA DO-
LENJSKO IN POSAVJE, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča čistopis statuta in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5891230
Člana nadzornega sveta: Šoln Zoran in

Zupan Adolf, izstopila 29. 4. 1996; Mlinarič
Rudolf in Levičar Nada, vstopila 29. 4.
1996.
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Rg-108666
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00131 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOSTAK, komunalno
stavbeno podjetje, d.d., sedež: Le-
skovška cesta 2a, 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/00132/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5156572
Član nadzornega sveta: Hrovat Janko,

izstopil 17. 4. 1996; Pirc Slavko, vstopil
7. 5. 1996.

Rg-108675
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00241 z dne 7. 8. 1996 pri
subjektu vpisa NOVOLES – LIPA, struženi
elementi iz lesa in stavbno pohištvo, Ko-
stanjevica, d.o.o., sedež: Krška cesta 7,
8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno
št. 1/01243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5410002
Firma: LIPA KOSTANJEVICA, struženi

elementi iz lesa in stavbno pohištvo, d.o.o.

Rg-108676

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00139 z dne 16. 7. 1996 pri
subjektu vpisa NIKA, investiranje in raz-
voj, d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5431611
Osnovni kapital: 480,000.000 SIT.

Rg-108677

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00172 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektuv pisa NIKA, investiranje in raz-
voj, d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pogojno povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5431611
Vpiše se sklep skupščine o pogojnem

povečanju osnovnega kapitala z dne 14. 6.
1996, da se osnovni kapital pogojno pove-
ča za 100,000.000 (sto milijonov 00/100)
SIT zaradi uresničitve pravic imetnikov za-
menljivih obveznic in za čas do zapadlosti
obveznic (pet let).

Rg-108678
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00150 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa NIKA, investiranje in raz-
voj, d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
dati:

Matična št.: 5431611
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-

skarstvom povezane storitve; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji.

Rg-108680
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02785 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa IKON, industrija klimatsko
odpraševalnih naprav, d.o.o., Kostanje-
vica na Krki, sedež: Krška cesta 6, 8311
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/02628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5654769
Osnovni kapital: 2,540.000 SIT
Ustanovitelj: SOP IKON, p.o. Kostanje-

vica na Krki, Krška cesta 6, vstop 8. 7.
1992, vložek 2,540.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-108682

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00219 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/03795/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža in družbenikov ter pre-
nos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s temi-
le podatki:

Matična št.: 5913233
Firma: GE-KOVINA, trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o., Brežice
Skrjašana firma: GE-KOVINA, d.o.o.,

Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Maistrova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Geratovič Goran, vstopil

28. 8. 1995, vložil 735.000 SIT in Gerato-
vič Dragoslav, vstopil 6. 10. 1995, vložil
765.000 SIT, oba iz Zagreba, Hrvaška, Vi-
dovečka 2a, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Geratovič Goran in direktor Becele
Franc, Ljubljana, Preglov trg 4, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 28. 8.
1995.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih 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 de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vl. št. 1-26754/00, s firmo: GE-KOVINA,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Preglov trg 2, Ljubljana.

Rg-108683
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00204 z dne 12. 1. 1996 pod
št. vložka 1/03776/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5914612
Firma: GOSPODARSKI TERMINAL

OBREŽJE, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež:8250 Brežice, Finžgarjeva 1
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelji: INTEREUROPA, medna-

rodna špedicija, transport in pomorska
agencija, d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32,
OMV – ISTRA, trgovina z nafto in naftnimi
derivati, d.o.o., Koper, Ferrarska 7, AFP,
uvoz-izvoz, trgovina na debelo in drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Dobova, Sela 2, PETROL, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno
poslovanje, p.o., Ljubljana, Dunajska 50,
EMONA – MERKUR, Ljubljana, trgovina na
drobno, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130,
GIP PIONIR, p.o., Novo mesto, Kočevarje-
va 1, in CRP, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Brežice, Finžgarjeva 1, vstopili 21. 9. 1995,
vložili po 250.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avšič Janez, Brežice, Topliška cesta
9, imenovan 21. 9. 1995, zastopa g.i.z.
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Preva-
janje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-108686
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02417 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa STINIVA, podjetje za arhi-
tekturo, inženiring, oblikovanje, marke-
ting in trgovino, d.o.o., Brežice, sedež:
Borisa Kraigherja 26, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/02225/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža in tipa zastopnika,
preoblikovanje v d.n.o. in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5613248
Firma: STINIVA – GRGIČEVIĆ & DRU-

GI, podjetje za arhitekturo, inženiring, ob-
likovanje, marketing in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: STINIVA – GRGIČEVIĆ
& DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8250 Brežice, Valvasorjeva
ul. 26

Ustanovitelja: Grgičević Davor, Brežice,
Valvasorjeva ul. 26, in Grgičević Kolombi-
na, Ljubljana, Jadranska ul. 2, vstopila 21.
1. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Grgičević Davor in Grgičević Kolom-
bina, imenovana 12. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Rg-108690

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02632 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GUNTE, gradbeništvo, in-
ženiring, mehanizacija, d.o.o., sedež: Ti-
tova cesta 75, 8281 Senovo, pod vložno
št. 1/03229/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5761808
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: GIM gradbeništvo, inženi-

ring, mehanizacija, d.o.o., Novo mesto,

Ljubljanska cesta 104, vstop 12. 5. 1993,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108691
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02809 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu pisa UNIPOL, trgovina in pro-
izvodnja, Kostanjevica na Krki, d.o.o., se-
dež: Dobe 6, 8311 Kostanjevica na Krki,
pod vložno št. 1/02137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5566525
Osnovni kapital: 2,273.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhar Davor, Kostanjevica

na Krki, Dobe 6, vstop 30. 1. 1992, vložek
2,273.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108699
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02694 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SKALA, podjetje za grad-
bena dela in trgovino na debelo in drob-
no, Brežice, d.o.o., sedež: Pod obzidjem
28b, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5296021
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Volovec Marjan in Volovec

Lidija, oba iz Dobove, Mihalovec 69b, vsto-
pila 27. 10. 1989, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108700

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00010 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa DERŽIČ – DREZGA, pod-
jetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Dobova, sedež: Bratov Gerjovičev
35, 8257 Dobova, pod vložno št.
1/01929/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poslovnih
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5529972
Ustanovitelj: Drezga Neven, izstop 9. 12.

1994; Deržič Franc, Dobova, Bratov Gerjo-
vičev 35, vstop 18. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108701

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02896 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MINI MARKET, trgovsko
podjetje, Loče, d.o.o., sedež: Loče 45,
8257 Dobova, pod vložno št. 1/01155/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5400562
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Putak Verica, Dobova, Lo-

če 45, vstop 30. 1. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108706

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02629 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CURHALEK, proizvodno in

trgovsko podjetje, Veliki Obrež, d.o.o.,
sedež: Veliki Obrež, 1c, 8257 Dobova,
pod vložno št. 1/01955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5545765
Osnovni kapital: 1,713.000 SIT
Ustanovitelja: Davidović Vesna, vstoila

19. 11. 1991, in Davidović Bojan, vstopil
22. 5. 1994, oba iz Dobove, Veliki Obrež
1c, vložila po 856.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-108707

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 94/01961 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa LOGIS, podjetje za lo-
gistiko in trgovino, d.o.o., Senovo, se-
dež: Titova cesta 101, 8281 Senovo,
pod vložno št. 1/02045/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5554055
Osnovni kapital: 5,742.561,95 SIT
Ustanovitelj: RUDNIKI RJAVEGA PRE-

MOGA SLOVENIJE, p.o., Trbovlje, Trg re-
volucije 12, vstop 14. 10. 1991, vložek
5,742.561,95 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
gostinske storitve (hoteli, moteli, penzioni);
gostinske storitve prehrane (restavracija s
postrežbo); druge gostinske storitve (kavar-
na, točilnica, bar); prevoz potnikov s taksi
avtomobili; javna skladišča in tržnice; ben-
cinski servis; montaža in centriranje pnev-
matik (vzdrževanje in obnova avtomobilskih
plaščev in zračnic).

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; prevoz blaga v cestnem prome-
tu; prevoz potnikov v cestnem prometu;
storitve v cestnem prometu; popravila in
vzdrževanje cestnih motornih vozil; neo-
menjene storitve na področju prometa, od
tega notranja in mednarodna špedicija, po-
sredništvo, komisijski posli na področju
prometa blaga in prometa; turistično po-
sredovanje, od tega turistične agencije in
turistični uradi; pranje cestnih motornih vo-
zil in kmetijske mehanizacije; drugo izo-
braževanje, od tega izobraževanje za stro-
kovno izpopolnjevanje, pridobitve znanja
vožnje z motornim vozilom; proizvodnja ža-
ganega lesa; impregniranje lesa; proizvod-
nja lesene embalaže; proizvodnja lesenih
stavbnih elementov, proizvodnja krmil; po-
ljedelstvo; pridelovanjesadja; živinoreja; ri-
bogojnica, izkoriščanje gozdov; gojitev div-
jadi, nizka gradnja; gradnja prometnih ob-
jektov, gradnja hidrogradbenih objektov ter
gradnja objektov nizke gradnje ter gradbe-
ni nadzor; urejanje stavbnega zemljišča;
gostinske storitve (hoteli, moteli, penzio-
ni); gostinske storitve prehrane (restavraci-
ja s postrežbo); druge gostinske storitve
(kavarna, točilnica, bar); prevoz potnikov s
taksi avtomobili; javna skladišča in tržnice;
bencinski servis; montaža in centriranje
pnevmatik (vzdrževanje in obnova avtomo-
bilskih plaščev in zračnic).
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Rg-108708

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00136 z dne 22. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CPI-KOVINARSKA, inženi-
ring in proizvodna družba, d.o.o., Krških
žrtev 137, Krško, sedež: Krških žrtev
137, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, spre-
membo poslovnih deležev, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5822556
Ustanovitelji: Gunter Heinrich Jakob,

Hasselroth-Neuenhasslau, Kirchgasse 9,
pošt.št. D-63594, vstop 1. 7. 1994, vložek
275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Jug Stane, Krško, Papirniška 8, vstop 1. 7.
1994, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prebil Janez, izstop 23. 5.
1995, Ečimović Ljubomir, izstop 18. 5.
1995; Platinovšek Karel, Krško, Cankarje-
va 3, vstop 29. 5. 1995, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in

sanitarne inštalacije; 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
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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; 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, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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, 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina 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;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-108711
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01915 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MIŠKO IMPEX, trgovina, me-
hanizacija, proizvodnja in transport, Po-
hanca, d.o.o., sedež: Pohanca 4, 8253
Artiče, pod vložno št. 1/00827/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5354749
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Glogovšek Mihael, vložil

866.500 SIT, in Glogovšek Mihael ml., vlo-
žil 638.500 SIT, oba iz Artič, Poharca 4,
vstopila 3. 2. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-108714

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02689 z dne 15. 1. 1996 pri
subjektu vpisa PMM, proizvodnja, inženi-
ring, marketing, d.o.o., Župelevec, se-
dež: Župelevec 48, 8258 Kapele, pod
vložno št. 1/03430/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5818869
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Podpečan Marija in Pod-

pečan Miroslav, oba iz Kapel, Župelevec
48, vstopila 9. 6. 1993, vložila po 770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108715

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00132 z dne 12. 3. 1996 pri
subjektu vpisa EUROALBA, trgovinsko
podjetje, d.o.o., Brežice, sedež: Bratov
Cerjakov 11, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/01969/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532710
Sedež: 8262 Krška vas, Mrzlava

vas 48
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Filipovič Marta, Ljubljana, Jakče-
va 38, imenovana 1. 4. 1995, zastopa druž-
bo kot izvršilna direktorica in predstavlja po-
slovno enoto in družbo, sklepa vse posle in
opravlja pravna dejanja, ki spadajo v pravno
sposobnost družbe, vendar ne more brez
posebnega pooblastila sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, če to ni že izrecno opredeljeno v
letnem programu dela; izvajanje investicij-
skih del, najemanje posojil ali kreditov in
prevzemanje poroštev ali drugih obveznosti
v znesku nad 2.000 DEM; sklepanje zakup-
nih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev:
sklepanje kooperacijskih pogodb s traja-
njem več kot eno leto; prenos kakršnihkoli

družbenih pravic na druge; podeljevanje
prokure ali neomejenih pooblastil; imenova-
nje in razreševanje revizorjev poslovanja;
spreminjanje notranje organizacije poslova-
nja.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina

na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, 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; 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 ne-
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina 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;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
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in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-108716
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00132 z dne 12. 3. 1996 pod
št. vložka 1/01969/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5532710002
Firma: EUROALBA, trgovinsko podjet-

je, d.o.o., Krška vas, Poslovna enota
Ljubljana

Skrajšana firma: EUROALBA, d.o.o., PE
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172.
Osnovni kapital: 3,993.000 SIT
Ustanoviteljica: EUROALBA, trgovinsko

podjetje, d.o.o., Krška vas, Mrzlava vas 48,
vstop 1. 4. 1996, vložek 3,993.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Filipovič Marta, Ljubljana, Jakče-
va 38, ki zastopa družbo kot izvršilna di-
rektorica in predstavlja poslovno enoto in
družbo, sklepa vse posle in opravlja prav-
na dejanja, ki spadajo v pravno sposob-
nost družbe, vendar ne more brez poseb-
nega pooblastila sklepati poslov ali spreje-
mati odločitev, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin, če to ni že izrecno oprede-
ljeno v letnem programu dela; izvajanje in-
vesticijskih del, najemanje posojil ali kredi-
tov in prevzemanje poroštev ali drugih ob-
veznosti v znesku nad 2.000 DEM; sklepa-
nje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih
sredstev: sklepanje kooperacijskih pogodb
s trajanjem več kot eno leto; prenos kakr-
šnihkoli družbenih pravic na druge; pode-
ljevanje prokure ali neomejenih pooblastil;
imenovanje in razreševanje revizorjev po-
slovanja; spreminjanje notranje organizaci-
je poslovanja; ter prokurist Žener Martin,
Krško, Rostorharjeva 14, imenovana 1. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, 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; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina 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;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-109727

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00118 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa AGROSAN, trgovina in sto-
ritve, Blanca, d.o.o., sedež: Blanca 23,
8283 Blanca, pod vložno št. 1/03528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813450
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 01110

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 15120 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 15130 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15850
Proizvodnja testenin; 15860 Predelava ča-
ja in kave; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
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15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28120
Proizivodnja kovinskega stavbnega pohi-
štva; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo 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; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi 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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi 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
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
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 drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93030 Dru-
ge storitve za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.120 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-109730

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00056 z dne 3. 7. 1997 pri
subjektu vpisa HRANILNO-KREDITNA
SLUŽBA SEVNICA, p.o., sedež: Savska
cesta 20b, 8290 Sevnica, pod vložno št.
4/00256/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, imena ustano-
viteljice in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5232031
Sedež: 8290 Sevnica, Savska ce-

sta 20c
Ustanoviteljica: MERCATOR KMEČKA

ZADRUGA SEVNICA, z.o.o. Sevnica, Sav-
ska cesta 20c, vstop 22. 5. 1990, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rupar Alojz, razrešen 31. 12. 1996;
zastopnica Kristanšek Marjeta, Sevnica,
Drožanjska cesta 29b, imenovana 1. 1.
1997, zastopa HKS kot vodja HKS, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 65122
Dejavnost hranilnic.

Rg-109734
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00241 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/03870/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1194895
Firma: GEOTEL, inženiring na področ-

ju telekomunikacij in geodetskih stori-
tev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Naselje heroja

Maroka 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jazbinšek Janko, Sevnica,

Naselje heroja Maroka 23, in Petrovič Mi-
lan, Celje, Cesta na Dobravo 49a, vstopila
30. 5. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jazbinšek Janko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Petrovič Milan,
ki kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 30. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 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; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6420 Telekomunikacije; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje.

Rg-108425
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00120 z dne 28. 4. 1997 pod
št. vložka 1/03859/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192698
Firma: WILLY STADLER, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: WILLY STADLER,

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

govornostjo
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Velika vas 62a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: dipl. ing. Stadler Wilhelm,

Althausen, Nemčija, Tilgenstrasse 19, vložil
450.000 SIT, Stadler Wilhelm, Althausen,
Nemčija, Blumenstrasse 5, vložil 337.500
SIT, Gunther Joachim Dieter, Baindt, Nem-
čija, Liebigstrasse 5, vložil 337.500 SIT, in
Marbeton GmbH, Altrach, Nemčija, Ober-
hauserweg 62, vložil 375.000 SIT – vstopili
14. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Liebke Anica, Krško, Veniše 8a, ki
zastopa družbo skupaj z enim od prokuri-
stov neomejeno, razen za naslednje posle,
za katere potrebuje pisno soglasje skupšči-
ne družbe: pridobivanje, odsvojitev, obre-
menitev ali prenos pravic na nepremični-
nah, ustanovitev ali ukinitev podružnic druž-
be, pridobivanje – nakup drugih družb ali

deležev v družbah in ustanavljanje novih
družb, najemanje in dajanje posojil ter poro-
štev in drugih garancij, ki v enkratnem zne-
sku presegajo tolarsko protivrednost
20.000 (dvajsettisoč) DEM, pridobivanje in-
vesticijskih sredstev – kapitala, ki presega v
enkratnem znesku 20.000 (dvajsettisoč)
DEM oziroma v poslovnem letu 50.000 (pet-
desettisoč) DEM v tolarski protivrednosti,
sklepanje poravnav in pobotov, ki presega-
jo tolarsko protivrednost 20.000 (dvajsetti-
soč) DEM v enkratnem znesku, ter prokuri-
sta Gunther Joachim Dieter, Baindt, Nemči-
ja, Liebigstrasse 5, in Arnulf Erich Emilia
Paul, Berg, Nemčija, Brunenplatz 9, imeno-
vani 14. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proiz-
vodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-108428
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00084 z dne 7. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa VIPSO, vzdrževanje in proizvod-
nja opreme, d.o.o., sedež: Sadjarska 4,
8270 Krško, pod vložno št. 1/03726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5876192
Sedež: 8281 Senovo, Titova 75.

Rg-108429
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00115 z dne 8. 5. 1997 pri
subjektu vpisa VIPSO, vzdrževanje in pro-
izvodnja opreme, d.o.o., sedež: Titova
75, 8281 Senovo, pod vložno št.
1/03726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva firme in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5876192
Firma: VIPSO, gradbeništvo, komuna-

la in vzdrževanje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-108432
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00189 z dne 15. 5. 1997 pri
subjektu vpisa POLHE & CO, podjetje za
gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.,
Brestanica, sedež: Cesta na Ribnik 3a,
8280 Brestanica, pod vložno št.
1/03453/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
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družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5807760
Osnovni kapital: 1,655.000 SIT
Ustanovitelj: Pohle Tomaž, Brestanica,

Cesta na Ribnik 3a, vstop 19. 6. 1993,
vložek 1,665.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-108433

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00035 z dne 15. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SAVAPROJEKT, podjetje
za razvoj, projektiranje, konzalting, in-
ženiring, p.o., Krško, sedež: Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško, pod vložno št.
1/00297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, spremembo ustanoviteljev,
kapitala in zastopnikov, člane nadzornega
sveta in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5249686
Firma: SAVAPROJEKT, podjetje za

razvoj, projektiranje, konzalting, inženi-
ring, Krško, d.d.

Skrajšana firma: SAVAPROJEKT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 46,100.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala Ulica 5, vložil
4,610.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 4,610.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložil
13,160.000 SIT, upravičenci iz interne raz-
delitve – po priloženem seznamu, vložili
9,220.000 SIT, in upravičenci notranjega
odkupa – po priloženem seznamu, vložili
14,500.000 SIT – vstopili 4. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žigante Peter, Krško, Narpel 62, ki
od 14. 6. 1996 zastopa podjetje brez ome-
jitev kot glavni direktor, in zastopnik Marko-
vič Ante, Krško, Cesta krških žrtev 59, ki od
14. 6. 1996 zastopa podjetje brez omejitev
kot namestnik glavnega direktorja.

Člani nadzornega sveta: Špiler Andrej in
Plestenjak Aleš, vstopila 14. 6. 1996, ter
Drmić Mate, vstopil 4. 10. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00611/00258-1997/MP
z dne 23. 1. 1997.

Rg-108435
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00019 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GORJAN-
SKEGA BATALJONA, p.o., sedež: Pod-
bočje 82, 8312 Podbočje, pod vložno št.
1/00135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev z
zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5086051
Firma: OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE,

p.o.

Rg-108439

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00279 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ARTS LINE, trgovina na de-
belo v tranzitu, d.o.o., Krmelj, sedež: Kr-
melj 6a, 8296 Krmelj, pod vložno št.
1/03830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5968666
Sedež: 8296 Krmelj, Krmelj 37.

Rg-108440
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00307 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ČIŽMEK, elektroinstalaci-
je, d.o.o., Senovo, sedež: Dovško 5,
8281 Senovo, pod vložno št. 1/02178/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5594901
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 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; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-108443
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00196 z dne 16. 5. 1997 pri
subjektu vpisa IVIS, trgovina in proizvod-
nja, Artiče, d.o.o., sedež: Trebež 41a,
8253 Artiče, pod vložno št. 1/02427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5624703
Ustanovitelja: Dolanc Livija, vstopila

15. 12. 1994, in Češko Sandi, vstopil
3. 9. 1996, oba iz Zagorja, Cesta zmage
7, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-108444

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00186 z dne 14. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KRUNO, trgovsko izvozno-
uvozno podjetje, Brežice, d.o.o., sedež:
Cesta svobode 37, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/01441/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5441463
Osnovni kapital: 2.050.000 SIT
Ustanovitelj: Filipčič Krunoslav, Brežice,

Bizeljska cesta 61, vstop 20. 11. 1990,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
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pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe.

Rg-108446
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00101 z dne 28. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SPEKTER, podjetje za tr-
govino, inženiring in posredovanje,
d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških žrtev
53, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03312/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5780845
Sedež: 8281 Senovo, Rudarska 3
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 45420

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;

74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.120 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108449
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00097 z dne 28. 5. 1997 pri
subjektu vpisa M. A., trgovina, gostinstvo,
Sevnica, d.o.o., sedež: Kvedrova 31,
8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02645/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5658632
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 5522

Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-108450
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00114 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa KOPROS, proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Cirje 6,
8274 Raka, pod vložno št. 1/02461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5630983
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnica Krošelj Marta, Raka, Cirje 6, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Krošelj Silvo, Raka,
Cirje 6, in Pacek Roman, Leskovec pri Kr-
škem, Grebenčeva 7b, imenovani 3. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-

vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55210 Dejavnost planinskih 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; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63120 Skladiščenje; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.120 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108452
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00209 z dne 30. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ELITE, projektiranje, urba-
nizem, inženiring, gradnja, trgovina,
uvoz-izvoz, Krško, d.o.o., sedež: Cesta
krških žrtev 53, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/02374/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo, spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev, spremembo družbene pogod-
be in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802474
Firma: ELITE, projektiranje, urbani-

zem, inženiring, gradnja, Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: ELITE, Krško, d.o.o.
Ustanovitelji: Špacapan Fedor, Leskovec

pri Krškem, Vrtnarska pot 19, vstop 25. 3.
1992, vložek 461.328,68 SIT, Vlahušič
Janko, Krško, Narpelj 61, vstop 25. 3.
1992, vložek 443.585,28 SIT, Kustor Bog-
dan, Novo mesto, Irča vas 20, vstop 1. 6.
1993, vložek 443.585,28 SIT, in Fink Mir-
jana, Krško, Naselje Nuklearne elektrarne
18, vstop 5. 5. 1997, vložek 425.841,85
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
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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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108453
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00112 z dne 6. 6. 1997 pri
subjektu vpisa Z-Z, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Sevnica, sedež: Ribni-
ki 30, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in imena
– priimka zastopnika, uskladitev dejavnosti

s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5692920
Ustanoviteljica: Zakšek Vladimir, izstop

3. 2. 1997; Pernovšek Matejka, Sevnica,
Ribniki 30, vstop 3. 2. 1997, vložek
1,701.460 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pernovšek Mojca, Sevnica, Ribniki
30, imenovana 27. 5. 1994, zastopa družbo
kot namestnica direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 6312 Skladišče-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

Rg-108456
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02342 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MATKONERG, materiali in
kontrola v energetiki, raziskave in raz-
voj, d.o.o., Brežice, sedež: Bratov Cerja-
kov 36, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
poslovnih deležev, spremembo zastopnika
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5677335
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dukić Predrag, Zagreb, R

Hrvatska, Bauerova 3, vložil 1,350.000 SIT,
in Dukić Ines Zagreb, R. Hrvaška, Vučeti-
čev prilaz 5, vložila 150.000 SIT – vstopila
7. 10. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kmetič Dimitrij, Ljubljana, Tržaška 39,
imenovan 14. 12. 1994.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
založniška dejavnost: izdajanje knjig, bro-
šur, atlasov, zemljevidov in tematskih kart,
gramofonskih plošč, fotokaset in videoka-
set, načrtov, reprodukcijskih slik, risb,
obrazcev itn.; diplomatska predstavništva,
misije in predstavništva mednarodnih orga-
nizacij in tujih, vštevši enote v njihovi sestavi
(čitalnice, razstave); organizacije, društva in
klubi profesionalnega športa; organizacije,
društva in klubi amaterskega športa.

Odslej se dejavnost družbe glasi: razi-
skovalno-razvojne storitve za ustvarjanje no-
vih in izboljšanje obstoječih materialov, pro-
izvodov, naprav; proizvodnja opreme v po-
klicne in znanstvene namene, merilnih in
kontrolnih instrumentov in aparatov za avto-
matizirano upravljanje; proizvodnja pisar-
niških strojev: računski, knjigovodski, siste-
mi strojev z luknjanimi karticami, registrske
blagajne, pisalni stroji; proizvodnja labora-
torijskih in znanstvenih inštrumentov meril-
ne in kontrolne opreme, kirurških, medicin-
skih in zobotehničnih strojev in inštrumen-
tov ter opreme, kakor tudi preciznih orto-
pedskih in protetičnih sredstev; proizvodnja
radarske opreme, rentgenskih in električnih

terapevtskih aparatov; proizvodnja regula-
cijskih naprav in opreme: pnevmatični in hi-
dravličnih regulatorji, regulatorji števila vrt-
ljajev, pozicionerji, pretvorniki in ojačevalci
signalov, pnevmatični in hidravlični releji, re-
gulacijski bloki, dozatorji, proizvodnja ele-
mentov in naprav za upravljanje pnevmatič-
nih in hidravličnih krogov, proizvodnja na-
prav in sistemov za avtomatsko upravljanje
hidravličnih in mešanih regulacijskih in
upravljalnih krogov; proizvodnja optičnih in-
štrumentov in leč, optalmičnih izdelkov, ki-
nematografskih, fotografskih in fotokopirnih
aparatov ter opreme, kakor tudi proizvodnja
optičnih inštrumentov za znanstvene in me-
dicinske potrebe; proizvodnja vsakovrstnih
ur, delov, pokrovov in mehanizmov, kakor
tudi mehanizmov za časovno reguliranje; tr-
govinsko zastopanje in posredovanje za pro-
met blaga in storitev; trgovina na debelo in
drobno ter trgovina v tranzitu z vsemi živil-
skimi in neživilskimi izdelki; neomenjene sto-
ritve na področju prometa, posredništvo, ko-
misijski posli na področju prometa blaga in
storitev; poslovne storitve (storitve kontrole
kakovosti in količine blaga, prirejanje sej-
mov in razstav); turistično posredovanje
(agencije, uradi); gostinske storitve (kavar-
ne, krčme, točilnice, bifeji ipd.); izposojanje
tovornjakov, osebnih avtomobilov, kombi-
jev in avtobusov brez voznika; prevoz potni-
kov v cestnem prometu; prevoz blaga v cest-
nem prometu; grafična dejavnost, razen iz-
delave bankovcev; založniška dejavnost: iz-
dajanje knjig, brošur, atlasov, zemljevidov
in tematskih kart, gramofonskih plošč, foto-
kaset in videokaset, načrtov, reprodukcij-
skih slik, risb, obrazcev itn.; diplomatska
predstavništva, misije in predstavništva med-
narodnih organizacij in tujih, vštevši enote v
njihovi sestavi (čitalnice, razstave); organi-
zacije, društva in klubi profesionalnega špor-
ta; organizacije, društva in klubi amaterske-
ga športa; uvoz in izvoz vseh živilskih in
neživilskih proizvodov; storitve v zunanjetr-
govinskem prometu, in sicer: posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev;
konsignacijska prodaja neživilskih in živil-
skih proizvodov; kooperacija s tujimi part-
nerji; investicijska dela v tujini; prevoz potni-
kov in blaga v mednarodnem cestnem pro-
metu; storitve mednarodne špedicije.

Rg-108457

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00186 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KOVINARSKA P&P, podjet-
je za proizvodnjo kovinskih izdelkov in
trgovino, d.o.o., sedež: Žadovinek, 8273
Leskovec pri Krškem, pod vložno št.
1/03767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5919819
Ustanovitelj: Petan Bojan, Leskovec pri

Krškem, Žadovinek 29, vstop 19. 10.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pungerčič Ivan, izstop 20. 2.
1996.

Rg-108459

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00022 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SADJARSKA ZADRUGA
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POSAVJA, z.o.o., sedež: Artiče 38, 8253
Artiče, pod vložno št. 2/00050/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5821258
Sedež: 8253 Artiče, Arnova sela 34.

Rg-108460

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00188 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa Konfekcija JUTRANJKA,
Sevnica, d.d., sedež: Radna 3, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037301
Člani nadzornega sveta: Dolenšek Ignac,

Marušič Janko, Kranjc Marjana, Aškerc Alo-
jz, Zore Nada in Jonozovič Marica, izstopili
16. 7. 1996; Dolenšek Ignac, Tepina Jože,
Pajek Ivan, Resnik Ida, Kovač Joško, Špaj-
zar Jožica in Pipan Franc, vstopili 16. 7.
1996.

Rg-108461

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00101 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa R.M. TRADE, proizvodnja
in storitve, d.o.o., sedež: Bohoričeva ce-
sta 38, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/03779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5919916
Ustanovitelji: Resnik Maks, Brestanica,

Bohoričeva cesta 38, vstopil 2. 10. 1995,
vložil 1,050.000 SIT, ter Omerzel Matej in
Omerzel Irena, oba iz Senovega, Tomšičeva
4a, vstopila 21. 2. 1996, vložila po 225.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-108463

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00044 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TMS, podjetje za trgovino,
gostinstvo, proizvodnjo in servisiranje,
Brežice, d.o.o., sedež: Samova 8, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/01370/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5424852
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe.

Rg-108465

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00168 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa R.M. TRADE, proizvodnja
in storitve, d.o.o., sedež: Bohoričeva ce-
sta 38, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/03779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5919916
Ustanovitelj: Omerzel Matej in Omerzel

Irena, izstopila 28. 6. 1996; Resnik Maks,
Brestanica, Bohoričeva cesta 38, vstopil
2. 10. 1995, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-108468

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00188 z dne 15. 10. 1996 pri

subjektu vpisa KOREKT, podjetje za stori-
tve, trgovino, posredovanje, zastopanje
in svetovanje, Senovo, d.o.o., sedež: Uli-
ca 9. februarja 9, 8281 Senovo, pod vlož-
no št. 1/01446/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5434483
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pleterski Anton in Pleterski

Aljoša, oba iz Senovega, Ulica 9. februarja
9, vstopila 10. 2. 1994, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108469
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00128 z dne 16. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ALEA, poslovno trgovske
storitve, d.o.o., sedež: Dalmatinova 8,
8270 Krško, pod vložno št. 1/03480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5823439
Sedež: 8281 Senovo, Ulica 3. junija 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šterban Bronislava, razrešena 30.
5. 1995; direktor Šterban Karol, Senovo,
Ulica 3. julija 4, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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; 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; 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; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.
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Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108478
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00305 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VIDEM, celuloza papir in
papirni izdelki, Krško, d.o.o. – v stečaju,
sedež: Tovarniška 18, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/00139/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5039614
Sedež: 8270 Krško, Kolodvorska 2.

Rg-108480
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00072 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VINIS, trgovsko proizvod-
no podjetje, d.o.o., Podbočje, sedež:
Gradnje 2, 8312 Podbočje, pod vložno
št. 1/03549/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5820553
Osnovni kapital. 1,576.000 SIT
Ustanovitelj: Herakovič Milan, Kostanje-

vica na Krki, Oražnova 11, vstop 22. 6.
1993, vložek 1,453.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi: pekarne; gradbene storitve: vi-
soka gradnja, nizka gradnja in hidro grad-
nja; računalništvo v celoti; storitve kovinsko
predelovalne obrti; opravljanje storitev vseh
hišnih in drugih opravil in popravil (napelje-
vanje električne in vodovodne napeljave,
montaža pohištva, polaganje keramičnih
ploščic, čiščenje bojlerjev, popravilo ogre-
valnih teles...); organizacijske storitve – iz-
vedba kulturnih in športnih prireditev, pou-
čevanje tujih jezikov, organizacija in izvedba
strokovnih seminarjev, predavanj, posvetov,
tečajev, prikazov, razstav in drugih priredi-
tev ter druge storitve v zvezi z nastopom na
sejmih in drugih razstavah, organiziranje so-
delovanja in sodelovanje na sejmih in raz-
stavah; organizacija in izvajanje posebnih
oblik trgovanja (akcijske, licitacijske proda-
je, leasing poslov – zlasti motornih vozil,
bele tehnike, računalniške in strojne opreme
...), klanje, predelava in obdelava mesa ter
pakiranje in konzerviranje mesa in mesnih
izdelkov; proizvodnja: papirne galanterije, pa-
pirne embalaže in druga predelava papirja,
plastičnih mas, izdelkov in polizdelkov ter
predelava plastičnih mas, kovinskih predme-
tov, izdelkov in polizdelkov (reprodukcijski
material, orodja, stavbne in druge konstruk-
cije in drugi izdelki za široko porabo), lese-
nega pohištva, lesenih stavbnih elementov,
lesene embalaže, žaganega lesa in plošč,
končnih tekstilnih izdelkov in drugih tekstil-
nih izdelkov in njih prodaja (popravila ...).

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu z vsemi živil-
skimi in neživilskimi proizvodi v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; komisijska
prodaja živilskih in neživilskih proizvodov;
konsignacijska prodaja živilskih in neživil-
skih proizvodov; promet z nepremičninami;
zastopanje domačih in tujih firm; prevoz bla-
ga in potnikov v cestnem prometu; neome-

njene storitve na področju prometa – po-
sredništvo; turistično posredovanje – agen-
cija in urad; kmetijska proizvodnja: polje-
delstvo, živinoreja, vinogradništvo, sad-
jarstvo; odkup kmetijskih pridelkov; koope-
racijski posli na področju kmetijske
proizvodnje; ribogojnica, proizvodnja alko-
hola rastlinskega izvora; proizvodnja vina;
proizvodnja žganja iz sadja; proizvodnja os-
vežujočih pijač; polnjenje in embaliranje pi-
jač; druge nastanitvene storitve (prenočišča,
gostilne, zasebno oddajanje sob); restavra-
cije s postrežbo; druge gostinske storitve
(kavarne, točilnice ...); proizvodnja žagane-
ga lesa; menjalniški posli; zastavljalnica; pe-
karne; gradbene storitve: visoka gradnja,
nizka gradnja in hidro gradnja; računalniš-
tvo v celoti; storitve kovinsko predelovalne
obrti; opravljanje storitev vseh hišnih in dru-
gih opravil in popravil (napeljevanje električ-
ne in vodovodne napeljave, montaža pohiš-
tva, polaganje keramičnih ploščic, čiščenje
bojlerjev, popravilo ogrevalnih teles...); or-
ganizacijske storitve – izvedba kulturnih in
športnih prireditev, poučevanje tujih jezikov,
organizacija in izvedba strokovnih seminar-
jev, predavanj, posvetov, tečajev, prikazov,
razstav in drugih prireditev ter druge storitve
v zvezi z nastopom na sejmih in drugih raz-
stavah, organiziranje sodelovanja in sodelo-
vanje na sejmih in razstavah; organizacija in
izvajanje posebnih oblik trgovanja (akcijske,
licitacijske prodaje, leasing poslov – zlasti
motornih vozil, bele tehnike, računalniške
in strojne opreme ...), klanje, predelava in
obdelava mesa ter pakiranje in konzervira-
nje mesa in mesnih izdelkov; proizvodnja:
papirne galanterije, papirne embalaže in dru-
ga predelava papirja, plastičnih mas, izdel-
kov in polizdelkov ter predelava plastičnih
mas, kovinskih predmetov, izdelkov in po-
lizdelkov (reprodukcijski material, orodja,
stavbne in druge konstrukcije in drugi izdel-
ki za široko porabo), lesenega pohištva, le-
senih stavbnih elementov, lesene embala-
že, žaganega lesa in plošč, končnih tekstil-
nih izdelkov in drugih tekstilnih izdelkov in
njih prodaja (popravila ...).

Rg-108481
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00333 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa FENCO, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Trg svobode 5, 8290 Sevnica, pod vlož-
no št. 1/00410/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5308950
Ustanovitelja: Šerjak Zdenka, Sevnica,

Kladnikova 5, vstop 9. 3. 1994, vložek
2,256.000 SIT, in Brus Ivan, Sevnica, Pot
na Zajčjo goro 47, vstop 13. 2. 1996, vlo-
žek 564.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 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; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
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; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-108482

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00275 z dne 2. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GEO – LEICA, geodezija,
servis elektrooptičnih naprav, za-
stopstvo in trgovina, Krško, d.o.o., se-
dež: Cesta krških žrtev 36, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/03028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5745713
Firma: GEO – VILD, geodezija, servis

elektrooptičnih naprav, zastopstvo in tr-
govina, Krško, d.o.o.

Skrajšana firma: GEO – VILD, Krško,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
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z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pridejavnosti s šifro G 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti pod šifro K 74.12 pa
je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-108484
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00285 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa VINOGRADNIŠKO-VINAR-
SKA ZADRUGA, BIZELJSKO-BREŽICE,

z.o.o., Brežice, sedež: Cesta prvih bor-
cev 5, 8250 Brežice, pod vložno št.
2/00049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5726441
Sedež: 8259 Bizeljsko, Bizeljska ce-

sta 38
Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-108485
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00268 z dne 2. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MATKONERG, materiali in
kontrola v energetiki, raziskave in raz-
voj, d.o.o., Brežice, sedež: Bratov Cerja-
kov 36, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in poslov-
nega deleža ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5677335
Ustanovitelj: Dukič Predrag, Zagreb, R

Hrvaška, Bauerova 3, vstop 7. 10. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dukić Ines, izstop 5. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5170 Druga trgovina na debelo; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108488
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00154 z dne 29. 10. 1996 pod
št. vložka 1/03835/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Ptuj in spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5870895
Firma: NIN COMMERCE, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NIN COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov

Cerjakov 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vl.
št. 1/9434-00 s firmo: NIN COMMERCE,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., s se-
dežem: Ptuj, Rimska ploščad 20.

Rg-108492

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00196 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa IR INŽENIRING, Podjetje
za izvedbo, trženje in inženiring, d.o.o.,
Krško, sedež: CKŽ 53, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/01885/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in poslovnih deležev, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5519870
Osnovni kapital: 72,730.000 SIT
Ustanovitelji: Kos Jožef, Krško, Bohori-

čeva 19, vstop 25. 11. 1991, vložek
14,546.400 SIT, Resnik Mira, Leskovec
pri Krškem, Nova pot 4, vstop 22. 4. 1991,
vložek 12,364.140 SIT, Somrak Niko, Le-
skovec pri Krškem, Ulica Anke Salmičeve
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55, vstop 25. 11. 1991, vložek
12,364.140 SIT, Pirc Matjaž, Krško, Ro-
stoharjeva 40, vstop 9. 1. 1991, vložek
11,636.720 SIT, Cesar Marjeta, Leskovec
pri Krškem, Žadovinek 14a, vstop 9. 1.
1991, vložek 10,909.300 SIT, in Cesar
Tatjana, Leskovec pri Krškem, Žadovinek
14a, vstop 9. 1. 1991, vložek 10,909.300
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 Računovod-
ske, knjigovodske dejavnosti, davčno sve-
tovanje je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-108495
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00293 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KIN, poslovne storitve, Sev-
nica, d.o.o., sedež: Naselje heroja Maro-
ka 17, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5635918
Dejavnost, vpisana 14. 3. 1997: 2215

Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6720 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju

družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost, pri dejavnosti pod šifro
J 67.20 pa je izvzeta pomožna dejavnost v
pokojninskih skladih.

Rg-108502
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00231 z dne 20. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KOVIS COMMERCE, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in go-
stinstvo, Velika Dolina, d.o.o., sedež: Ve-
lika Dolina 37, 8261 Jesenice na Do-
lenjskem, pod vložno št. 1/03087/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5772265
Firma: KOVIS COMMERCE, proizvod-

nja, posredništvo in trgovina, Velika Do-
lina, d.o.o.

Skrajšana firma: KOVIS COMMERCE,
Velika Dolina, d.o.o.

Ustanovitelja: KOVIS, proizvodnja, pro-
daja, izvoz-uvoz, zastopstva, gostinstvo in
turizem, Velika Dolina 37, Jesenice na Do-
lenjskem, d.o.o., izstop 1. 7. 1996; Pangr-
čič Anton, Jesenice na Dolenjskem, Velika
Dolina 37, vstop 12. 1. 1993, vložek
1,027.500 SIT, in Peterlin Otmar, Trbovlje,
Vreskovo 74, vstop 1. 7. 1996, vložek
1,027.500 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
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dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3520 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo 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, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108507
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00079 z dne 10. 9. 1996 pri

subjektu vpisa IVIS, trgovina in proizvod-
nja, Artiče, d.o.o., sedež: Trebež 41a,
8253 Artiče, pod vložno št. 1/02427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5624703
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Dolanc Livija, razrešena 16. 2.
1996; direktorica Češko-Jesenšek Nataša,
Kisovec, Borovniško naselje 4, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Češko
Sandi, Zagorje, Cesta zmage 7, imenovana
16. 2. 1996.

Rg-108509
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00290 z dne 11. 12. 1996 pod
št. vložka 1/03845/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5991960
Firma: KOBO BOŽIČ DAMJAN, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOBO BOŽIČ

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Zdolska cesta 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Damjan, Krško, Zdol-

ska cesta 19, vstop 24. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Damjan, imenovan 24. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina 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; 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
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; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 je izvze-
to posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti pod šifro K 74.12 pa
je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-108513

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00315 z dne 16. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SPLAVAR, gostinstvo in tr-
govina, Brežice, d.o.o., sedež: Cesta pr-
vih borcev 40a, 8250 Brežice, pod vlož-
no št. 1/03341/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5807514
Osnovni kapital: 4,885.000 SIT
Ustanovitelj: Doberšek Milan, Brežice,

Maistrova 8, vstop 9. 4. 1993, vložek
4,885.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108519

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00299 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa CURHALEK, proizvodno in
trgovsko podjetje, Veliki Obrež, d.o.o.,
sedež: Veliki Obrež 1c, 8257 Dobova,
pod vložno št. 1/01955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, imenovanje namestnika di-
rektorja in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5545765
Firma: VERŽAL, Izdelava žaluzij in sen-

čil, Dobova, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Davidović Bojan, Dobova, Veliki
Obrež 1c, imenovan 1. 12. 1996, zastopa
družbo kot namestnik direktorja z omejitvi-
jo, da podeljeno imenovanje namestnika di-
rektorja opravičuje vsa pravna dejanja, ki
spadajo v pravno sposobnost družbe, brez
omejitev in za nedoločen čas.
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Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-108520
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00242 z dne 29. 10. 1996 pod
št. vložka 1/03834/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5970342
Firma: NUMIP, vzdrževaje, montaža in

proizvodnja, Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: NUMIP, Krško, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Papirniška 17
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Barbič Bogdan, Brežice,

Lenartova pot 9, vložil 4,140.000 SIT, Ar-
senijevič Branislav, Domžale, Šolska ul. 21,
vložil 900.000 SIT, Čolak Ivan, Slavonski
Brod – Hrvaška, Nas. Andrije Hembranga
6, vložil 480.000 SIT, in Zorko Stane, Kr-
ško, Ulica Milke Kerinove 9, vložil 480.000
SIT – vstopili 6. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Stane, imenovan 6. 9. 1996,
zastopa družbo z omejitvijo, da podeljeno
imenovanje direktorja opravičuje vsa pravna
dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost
družbe, razen nabave in prodaje osnovnih
sredstev in drobnega inventarja ter sklepa-
nja prodajnih pogodb, ki presegajo vred-
nost 30.000 DEM.

Člani nadzornega sveta: Barbič Bogdan,
Arsenijevič Branislav in Čolak Ivan, vstopili
6. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 3110 Proizvodnja elektromotor-

jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-108521
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00127 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PAG, trgovsko izvozno-
uvozno podjetje, Kapele, d.o.o., sedež:
Jereslavec 13, 8258 Kapele, pod vložno
št. 1/01963/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5533279
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bogović Đurđica, Kapele, Jeresla-
vec 13, imenovan 25. 3. 1995.

Rg-108523

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00064 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIC, podjetje za
servisiranje, proizvodnjo in trgovino, Ve-
lika Dolina, d.o.o., sedež: Velika Dolina
3, 8261 Jesenice na Dolenjskem, pod
vložno št. 1/03136/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5766877
Firma: ELEKTRONIC, servisiranje in tr-

govina, d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: ELEKTRONIC, d.o.o.,

Brežice
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih bor-

cev 41
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šval Ivan, razrešen 24. 1. 1996; di-
rektorica Kranjc Vasilija, Jesenice na Do-
lenjskem, Ribnica 22, imenovan 24. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-108524
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00322 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AGROCOM, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, Dečno selo, d.o.o.,
sedež: Dečno selo 19, 8253 Artiče, pod
vložno št. 1/03017/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5747147
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cirjak Janez, Artiče, Dečno

selo 19, vstop 15. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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 le-
sa 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,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-108528
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00183 z dne 19. 11. 1996 pod
št. vložka 1/03839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949955
Firma: FRI G in G, finančni in računo-

vodski inženiring Gerjevič in partner,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8250 Brežice, Šentlenart 76b
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljici: Gerjevič Helena in Gerje-

vič Marija Bernarda, obe iz Brežic, Šentle-

nart 76b, vstopili 3. 7. 1996, vložili po
10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Gerjevič Helena in Gerjevič Marija
Bernarda, imenovani 3. 7. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108534
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00274 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa A-A, podjetje za finančno
posredovanje, d.o.o., Krško, sedež: Ce-
sta 4. julija 58, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/02365/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnic s temile
podatki:

Matična št.: 5624444
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hlastan Ana, razrešena 31. 10.
1996; direktorica Bednaršek Marija, Krško,
Cesta krških žrtev 48, imenovana 31. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodkinja – direktorica.

Rg-108536

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00292 z dne 28. 1. 1997 pod
št. vložka 1/03848/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986923
Firma: TELTEX, proizvodnja tekstilih

izdelkov, d.o.o.
Skrjašana firma: TELTEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8295 Tržišče, Telče 12b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Valant Janez, Tržišče, Kap-

lja vas 3, in Bevc Anton, Novo mesto, Muha-
ber 18, vstopila 15. 11. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Bevc Anton, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Valant Janez, ki kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo 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; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-108537
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 94/01962 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa KERAMETAL BREŽICE,
podjetje za trgovino na debelo in drob-
no, Brežice, d.o.o., sedež: Mladinska
15, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01920/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5521149
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelji: KERAMETAL, d.d., Za-

greb, Zagreb – R Hrvaška, Martičeva 8,
vložil 155.000 SIT, vstopil 9. 9. 1991, ter
Kučič Anton, Kostanjevica na Krki, Črneča
vas 27, vložil 76.167,10 SIT, Guček Vlado,
Dobova, Loče 10, vložil 152.334,20 SIT,
Glogovšek Sandi, Jesenice na Dolenjskem,
Mala Dolina 2, vložil 27.420,10 SIT, Hervol
Roman, Brežice, Bukošek 67, vložil
76.167,10 SIT, Žibert Anton, Pišece 111,
vložil 22.850,10 SIT, Matič Darinka, Breži-
ce, Pod obzidjem 16, vložila 11.425,10
SIT, Urek Jože, Artiče, Glogov brod 7, vložil
76.167,10 SIT, Dirnbek Anton, Brežice,
Brezina 28d, vložil 99.018 SIT, Jankovič
Žarko, Brežice, Kregarjeva 58, vložil
30.466,80 SIT, Fuks Milan, Ptuj, Nova vas
26, vložil 76.167,10 SIT, Škaler Majda,
Brežice, Cundrovec 5a, vložila 53.317 SIT,
Pinterič Andrej, Dobova, Veliki Obrež 69,
vložil 380.835,40 SIT, Ocvirk Franc, Arti-
če, Glogov brod 12, vložil 605.908 SIT,
Rotovnik Alojz, Vitanje 160, vložil
380.835,40 SIT, Vidmar Zdravko, Dobova,
Veliki Obrež 72a, vložil 342.751,80 SIT,
Petrovič Branko, Novo mesto, Ob Težki vo-
di 22, vložil 152.334,20 SIT, Žugec Boži-
ca, Sombor, R Hrvaška, Savska 12, Bre-
stovje, vložila 152.334,20 SIT, Pejnovič Mi-
ljenko, Zagreb, R Hrvaška, Sv. Mateja 59,
vložil 76.167,10 SIT, Budič Jože, Dobova,
Mihalovec 36, vložil 152.334,20 SIT, vsto-
pili 10. 5. 1994 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
menjalniški posli; storitve reklame in eko-
nomske propagande; obrtne in osebne sto-
ritve – izdelava in popravilo ter montaža le-
senih in kopalniških proizvodov; neomenje-
ne storitve na področju prometa – špedici-
ja, posredništvo komisijski posli.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo: a) z vsemi neživilskimi proizvodi,
b) z vsemi živilskimi proizvodi; trgovina na
drobno: a) z vsemi neživilskimi proizvodi,
b) z vsemi živilskimi proizvodi; neomenje-
ne storitve na področju prometa – notranja
in mednarodna špedicija; zunanja trgovina
(izvoz-uvoz) z vsemi živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; zastopanje tujih firm v prome-
tu blaga in storitev; prodaja vsega tujega
blaga iz konsignacijskega skladišča in po
prostocarinskih prodajalnah; storitve med-
narodne špedicije; menjalniški posli; stori-
tve reklame in ekonomske propagande;
obrtne in osebne storitve – izdelava in po-
pravilo ter montaža lesenih in kopalniških
proizvodov; neomenjene storitve na po-
dročju prometa – špedicija, posredništvo
komisijski posli.
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Rg-108539
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00129 z dne 20. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AGROTRADE, živilsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Arto 22,
8293 Studenec, pod vložno št.
1/02173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5577349
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1996: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-108541
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 96/00209 z dne 5. 11. 1996
pri subjektu vpisa SENEX, trgovsko pro-
izvodno podjetje, Krško, d.o.o., sedež:
Lapajnetova 8, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/01926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5533341
Sedež: 8290 Sevnica, Glavni trg 41a.

Rg-108542
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00122 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GRADIŠČANKA, gostinsko
podjetje, d.o.o., Krško, sedež: Tovar-
niška 6, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5808936
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

prokurist Maloč Sead, Bosanska Gradiška,
BiH, Liskovac 29a, imenovan 23. 5. 1995.

Rg-108543
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00205 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KROCOM, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Brežice, sedež: Opekarska
16, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755484
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krošelj Davor, Brežice, Opekarska
ulica 16, imenovan 13. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 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.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina 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 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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 specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško 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
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 elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
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tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108544
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00056 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LES COMM, podjetje za
trgovino in marketing, Bizeljsko, d.o.o.,
sedež: Bizeljska c. 67, 8259 Bizeljsko,
pod vložno št. 1/01420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo, spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431921
Firma: LES COMM, foto atelje, d.o.o.
Skrajšana firma: LES COMM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelji: Slatner Erik, Bizeljsko, Bu-

kovje 8, vstop 23. 11. 1990, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mustar An-
ton, izstop 11. 3. 1996; Slatner Gerjevič
Marjetka, Bizeljsko, Bukovje 8, vstop 11.
3. 1996, vložek 1,770.025 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorja Slatner Erik in Mustar Anton, razre-
šena 11. 3. 1996; direktorica Slatner Ger-
jevič Marjetka, imenovana 11. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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 trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108545

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00110 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KODAS, podjetje za zasto-
panje in posredovanje zavarovanj,
d.o.o., sedež: Zdole 63, 8272 Zdole, pod
vložno št. 1/03160/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5852978

Ustanoviteljica: Kovač Stjepan, izstop
12. 4. 1996; Kovač Valika, Zdole 63, vstop
12. 4. 1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kovač Stjepan, razrešen 12. 5.
1993; Kovač Valika, imenovana 12. 4.
1996, kot namestnica direktorja, zastopa
družbo brez omejitev, ter Kovač Davor, Ljub-
ljana, Praprotnikova 7, razrešen 12. 4.
1996 kot namestnik direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108546

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00053 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa AGROTOP, podjetje za raz-
voj, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Bre-
žice, sedež: Nad Vrbino 7, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/01102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5388503
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
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Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilne-
ga alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na 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; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-108547

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00140 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LIPA, podjetje za proizvod-
njo, predelavo in trgovino, Mali vrh,
d.o.o., sedež: Mali vrh 29, 8254 Globo-
ko, pod vložno št. 1/01402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev in raz-
širitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433614
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 2030

Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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; 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
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govino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo 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 mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na 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.; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-

gih prometnih agencij; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-108549

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00124 z dne 25. 4. 1997 pod
št. vložka 1/03854/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme – družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 1126105
Firma: MAMA, časopisno založniško

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Pešpot 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zorko Igor, Brežice, Peš-

pot 12, vložil 1,020.000 SIT, in Šipek Ro-
bert, Zagreb – R Hrvaška, Male Putine 17,
vložil 480.000 SIT – vstopila 10. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zorko Igor, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Šipek Robert, imeno-
vana 10. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1997: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-108553

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00090 z dne 25. 3. 1996 pod
št. vložka 1/03794/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938384
Firma: HICON, proizvodnja označb in

trgovina, Brežice, d.o.o.
Skrajšana firma: HICON, Brežice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Finžgarjeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: HICON, Spol.s.r.o., Troub-

sko – R Češka, Popuvky 140, vložil
900.000 SIT, Omerzu Vojko, Senovo, Ul.
9. februarja 8, vložil 300.000 SIT, in Kožar
Zdravko, Senovo, Prešernova 6, vložil
300.000 SIT – vstopili 17. 3. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kožar Zdravko, imenovan 17. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-

stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-108554

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02741 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TEMACO, trgovina in pro-
izvodnja, Sevnica, d.o.o., sedež: Naselje
heroja Maroka 11, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/02024/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, zastopnika in družbenika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5548535
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Tihole Franc, izstopil

17. 1. 1994; Karačić Miljenko, Zagreb –
Hrvaška, Talani 24, in Karačić Ivan, Zagreb
– Hrvaška, Mikulič 95, vstopila 17. 1. 1994,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brainović Nikola in zastopnik Karačić
Miljenko, razrešena 17. 1. 1994; direktor
Tihole Franc, Sevnica, Naselje heroja Ma-
roka 11, imenovan 17. 1. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-108557

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00218 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa D.ERICS, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Log 5,
8294 Boštanj, pod vložno št. 1/03764/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5390192
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Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina 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 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina 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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, 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 nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo 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; 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; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, 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 živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-

vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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 nasta-
nitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 672 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 6720 Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-108558

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00020 z dne 1. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TERME ČATEŽ, d.d., Čatež
ob Savi, sedež: Topliška c. 35, Čatež ob
Savi, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno št.
1/00801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5004896000
Osnovni kapital: 2.699,886.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Polovič Franc

st., Rajer Roman in Hribar Ludvik, izstopili
15. 1. 1996; Primožič Samo, Pušnik Bog-
dan in Miklavc Tanja, vstopili 15. 1. 1996.
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LJUBLJANA

Rg-100701
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04916 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa NORDEX, podjetje za
uvoz - izvoz, zastopanje, posredovanje,
trgovino na debelo, trgovino na drobno,
inženiring, marketing, consulting, med-
narodno špedicijo in turizem, d.o.o., se-
dež: Vojkova 52, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12863/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, ime-
na ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5502748
Skrajšana firma: NORDEX, d.o.o.
Ustanovitelj: Glišič Srečko, Ljubljana, Voj-

kova 52, vstop 5. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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 materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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 koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, 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; 5151 Trgovi-
na 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, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 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 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 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; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 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 nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih 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 stro-
jev, ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
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dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n..

Rg-100704
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04934 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa DRAGER SLOVENIJA,
Servis in prodaja, d.o.o. sedež: Nadgo-
riška 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12589/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
spremembo družbene pogodbe z dne
25. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5506654
Osnovni kapital: 82.372,303 SIT
Ustanovitelj: Dragerwerk Aktiengeselsc-

haft, ZR Nemčija, Lubeck, vstop 22. 10.
1992, vložek 82.372,303 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-100705
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04935 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa FRUCTA, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Trebinjska 1, sedež: Trebinjska 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12066/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 26. 9. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5485410
Firma: BS-TRG, Trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 1
Skrajšana firma: BS-TRG, d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, 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; 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 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 stro-
ji; 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, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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 mes-
nimi 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; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in

poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-100707
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04588 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa TEAM TRAINING, Pod-
jetje za menedžersko usposabljanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Polanško-
va 18, sedež: Polanškova 18, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20491/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in zastopnike s temile podatki:

Matična št.: 5698898
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sommeregger Heinrich mag., razre-
šen 29. 7. 1996; direktor Salomon Hans
dkfm., imenovan 29. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-100712
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05095 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa DIALOG, šola za tuje
jezike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratov-
ževa ploščad 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12321/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deleža, dejavnosti, zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5489806
Ustanovitelja: Pleško Miriam, Ljubljana,

Bratovževa ploščad 15, vstop 15. 4. 1991,
vložek 1.899,000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hergouth Mojca Marija, razrešena
26. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hergouth Mojca Marija, razrešena
26. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvod-
nja papirja in kartona; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja
gospodinjskih higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 21240 Proizvod-
nja tapet; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Iz-
dajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
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množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29710 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 34100 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri gad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje 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 popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih 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 debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-

izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52460 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, 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
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.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 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; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev; 85323 Dejavnost dobrodelnih organi-
zacij; 85324 Druge socialne dejavnosti;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 91110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 91120 Dejavnost strokovnih združenj;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-100715
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05118 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa MA. ing., d.o.o., inženi-
ring, posredništvo in gradbeništvo. Šlan-
drova 10, Črnuče, Ljubljana, sedež: Šlan-
drova 10, Črnuče, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov ter spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 27. 9. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5908795
Ustanovitelj: Kovač Marija, izstop 26. 9.

1996; Kovač Rihard, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 29, vstop 26. 9. 1996, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Marija, razrešena 26. 9.
1996; direktor Kovač Rihard, imenovan
26. 9. 1996.

Rg-100716
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05121 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa ILLI, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., Šmarje-Sap, Tlake 25,
sedež: Tlake 25, 1293 Šmarje-Sap, pod
vložno št. 1/26178/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5891639
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Majhen Tatjana, razrešena 26. 4.
1996; direktor Strežek Alojzij, Šmarje-Sap,
Tlake 25, imenovan 26. 4. 1996, zastopa
in predstavlja družbo doma in v tujini, neo-
mejeno do zneska 50.000 SIT, nad tem
zneskom pa samo s soglasjem ustanovite-
lja; prokurist Illicher Tullio, Gorizia, Via Fa-
vetti N.5, imenovan 26. 4. 1996.

Rg-100718

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05782 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa MARVIN & OTTO, stori-
tve, d.o.o., Švabičeva 5, Ljubljana, se-
dež: Švabičeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28532/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo stanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5967147
Ustanovitelj: Nose Tomaž, Ljubljana, Ul. 9.

junija 17, vstop 8. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
LEKTOS storitve, d.o.o., izstop 12. 11. 1996.

Rg-100743

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02624 z dne 21. 2. 1996
pri pod št. vložka 1/27456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903254
Firma: ENO-TRADE, d.o.o., podjetje za

posredništvo in trgovino, Ljubljana, Tr-
žaška 132

Skrajšana firma: ENO-TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ostojič Nenad, Reka, Kr-

vaška, Ivana Gorana Kovačiča 30, vstop
4. 4. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Simidžieski Pavle, Za-
greb, Hrvaška, Vladimira Varičaka 16, vstop
4. 4. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ostojič Nenad, imenovan 4. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Si-
midžieski Pavle, imenovan 4. 4. 1995,kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Vaupotič Irena, Ljublja-
na, Podgornikova 1, imenovana 4. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 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 žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina 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 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na 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; 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 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 stro-
ji; 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, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah.

Rg-100746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00117 z dne 22. 1. 1996
pri subjektu vpisa SINTER COMMERCE,
trgovina in zunanja trgovina, Lubljana,
d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log 100b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5334926
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 287 Pro-

izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 292 Pro-
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izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 342
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 602 Drug
kopenski promet; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-100747

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00291 z dne 26. 11. 1996
pri subjektu vpisa ROSINVEST, konzulting,
inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Breg 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25641/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5848059
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 9
Osnovni kapital: 20,426.876,80 SIT
Ustanovitelja: Baranovskii Viktor J.,

Moskva, Hutorskaja 9-7-10, vstop 18. 4.
1994, vložek 16,341.501,45 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Khlebnikova Irina B.,
Moskva, Hutorskaja 9-7-10, vstop 18. 4.
1994, vložek 4,085.375,35 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-100748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00275 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CONSULT, Koroška sveto-
valna družba, d.o.o., sedež: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12601/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5499232
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 97.

Rg-100752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00488 z dne 22. 2. 1996
pod št. vložka 1/27461/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5934745
Firma: PASKA & JURCA & POGAČNIK,

Inženiring in računalniška projektiva,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova 44
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Paska Dejan, Ljubljana, Ka-

juhova 44, vstop 30. 1. 1996, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Jurca Boris, Ljubljana, Ul. Me-
toda Mikuža 20, vstop 30. 1. 1996, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Pogačnik Boštjan, Les-
ce, Dežmanova 4, vstop 30. 1. 1996, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Pogačnik Boštjan, imenovan
30. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Paska Dejan, imenovan 30. 1.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; družbenik Jurca Boris, imenovan
30. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100754
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00515 z dne 22. 2. 1996
pod št. vložka 1/27468/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5934893
Firma: KLS INTERNATIONAL, retorika

d.o.o.
Skrajšana firma: KLS INTERNATIONAL,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Romavhova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Suša Barbara, Črnotiče

10, vstop 25. 1. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Suša Barbara, imenovana 25. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-100755
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00523 z dne 7. 2. 1996
pri subjektu vpisa F & M GRAD, podjetje
za gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Trg
komandanta Staneta 1, sedež: Trg ko-
mandanta Staneta 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648386
Firma: F & M GRAD, podjetje za grad-

beništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana-
Polje, Agrokombinatska 2

Skrajšana firma: F & M GRAD, d.o.o.
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Agro-

kombinatska 2

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kljajić Emir, Ljubljana Polje, Gabrgov
trg 31, imenovan 1. 2. 1996, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 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 grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 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; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgo-
vina 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, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
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trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 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 izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
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; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
555 Storitve menz ter priprava in dostava

hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 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;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7133 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 ši-
roke porabe; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejav-
nosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n..

100761
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00559 z dne 23. 2. 1996
pod št. vložka 1/27475/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5934982
Firma: COMITA, d.o.o., Ljubljana, tr-

govina, zastopstvo in proizvodnja
Skrajšana firma: COMITA, d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: CRANEX AG, Glattbrugg,

Švica, Talackerstrasse 17, vstop 23. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Sandi, Kranj, Krožna ulica 19,
imenovan 23. 1. 1996, kot poslovodja-di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev, ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

100762
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00596 z dne 23. 2. 1996
pod št. vložka 1/27477/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5935075
Firma: RB PROJEKT, gradbeništvo, in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: RB PROJEKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nanoška 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šter Radoslav, Ljubljana,

Lajkovška 204, vstop 17. 1. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žlebnik Vlasta, Ljubljana, Kunaverjeva ulica
7, vstop 17. 1. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopaje: direk-
tor Šter Radoslav, imenovan 17. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
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Žlebnik Vlasta, imenovana 17. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja ap-
na; 26530 Proizvodnja mavca; 26610 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z strojev; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drob-
no 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;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni
tovorni promet; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74200
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge stori-
tve javne higiene.

100764
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00606 z dne 23. 2. 1996
pod št. vložka 1/27476/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5935105
Firma: GEA CONSULT, inženiring, pro-

jektiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GEA CONSULT, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 147
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Misson Joško, Škofja Loka,

Groharjevo naselje 12, vstop 18. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Misson Joško, imenovan 18. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 221
Založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Rg-100789
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05600 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa KLEGRAD, gradbeniš-
tvo, inženiring in trgovina, d.o.o., Hu-
dourniška pot 10, Ljubljana, sedež: Hu-
dourniška pot 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10255/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnika in spremembo
družbene pogodbe z dne 28. 10. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5450039
Ustanovitelj: Vojska Janez, izstop 25. 1.

1996; Vojska Igor, Ljubljana, Hudourniška
pot 10, vstop 25. 1. 1996, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vojska Janez, razrešen 25. 1. 1996;
direktor Vojska Igor, imenovan 25. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-100793
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/05679 z dne 27. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MINERALKA, proizvodnja
negorljivih materialov, d.o.o., sedež: Uli-
ca 4. maja 16, 1380 Cerknica, pod vlož-
no št. 1/11700/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
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la in deleža, spremembo družbene pogodbe
z dne 7. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5854393
Osnovni kapital: 153,000.000 SIT
Ustanovitelji: ISOVOLTA A.G., Avstrija,

A-2355 Wiener Neudorf, vstop 12. 7.
1994, vložek 153,000.000SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

 Rg-100794
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/04554 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa N.J.B., gostinska dejavnost,
d.o.o., Miklošičeva 26, Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26572/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5910471
Ustanoviteljica: Pirtušek Andreja, Radi-

zel, M. Vovk 46, vstop 15. 6. 1995, vložek
12,005.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hrovat Drago, izstop 10. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrovat Drago, razrešen 10. 7. 1996.

Rg-100796
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05620 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/28626/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985455
Firma: C. - M.A.S.K., poslovne in fi-

nančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: C. - M.A.S.K., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 19b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cunder Sašo, Ljubljana, Sto-

žice 19b, vstop 8. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Cunder Majda, Ljubljana, Stožice
19b, imenovana 8. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Cunder Sašo,
imenovan 8. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, 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 de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi 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 računalni-
ško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih 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; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, 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 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, 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 pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100797
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/05656 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SARIKO, d.o.o., podjetje za
trgovino, uvoz - izvoz, Ljubljana, sedež:
Dunajska 103, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05695/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5343526
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Veber Peter, Železniki, Otoki 8, ime-
novan 30. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo 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 žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina 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 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
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vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 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.; 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..

Rg-100799
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05014 z dne 19. 11. 1996
pod št. vložka 1/28616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5966728
Firma: BMB ELEKTRONIC, razvoj, pro-

jektiranje in proizvodnja komunikacij-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BMB ELEKTRONIC,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1110 Ljubljana, Nove Fuži-
ne 26

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Čerpnjak Bela, Ljubljana,

Usenjakova ulica 14, vstop 6. 9. 1996, vlo-
žek 345.230 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dovč Miran, Ljubljana, Rakovniška uli-
ca 7, vstop 6. 9. 1996, vložek 345.230
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šijanec Bo-
ris, Gornja Radgona, Panonska ulica 24,
vstop 6. 9. 1996, vložek 345.230 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kolar Ferdo, Pu-
conci, Puconci 19, vstop 6. 9. 1996, vlo-
žek 345.230 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Škoda Franc, Ljubljana, Nove Fužine

26, vstop 6. 9. 1996, vložek 120.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čerpenjak Bela, imenovan 6. 9.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Dovč Miran, imenovan
6. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31300 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31610 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in voz-
ila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 32200 Proiz-
vodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 32300 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja mer-
ilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigaci-
jskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za  industrijsko procesno krmiljenje;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51560 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 6420
Telekomunikacije; 64200 Telekomunikacije;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev, ter računalniških naprav;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100801
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05012 z dne 7. 11. 1996
pod št. vložka 1/28575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5966701
Firma: ESENKO & TRNOVEC, proizvod-

nja, storitve in trgovina, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana Firma: ESENKO & TRNOVEC,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Polje, Cesta
XXXVIII/11

Ustanovitelja: Esenko Gregor, Ljubljana,
Brodarjev trg 4, vstop 27. 9. 1996, odgo-
vornost: odgvarja s svojim premoženjem;
Trnovec Janez, Polhov Gradec, Polhov Gra-
dec 111, vstop 27. 9. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Edenko Gregor, imenovan 27. 9.
1996, kot vodja poslov zastopa neomeje-
no; družbenik Trnovec Janez, imenovzn 27.
9. 1996, kot vodja poslov zastopa neome-
jeno.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 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.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 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 izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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 kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev, ter računalniških naprav; 7260 Dru-
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ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-100803
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04956 z dne 4. 11. 1996
pri subjektu vpisa MAPRITEX, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Potočniko-
va 8, sedež: Potočnikova 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15373/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5556023
Firma: ŽITNIK PLUS, storitve, d.o.o.,

Ig, Golo 96
Skrajšana firma: ŽITNIK PLUS, d.o.o., Ig
Sedež: 1292 Ig, Golo 96
Ustanovitelj: Žitnik Marjan, Ig, Golo 96,

vstop 23. 9. 1996, vložek 1,902.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brišnik Matjaž,
izstop 23. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brišnik Matjaž, razrešen 23. 9. 1996;
Žitnik Marjan, imenovan 23. 9. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij 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
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n..

Dejavnost, izbrisana 4. 11. 1996: 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 1717 Priprava in predenje drugih

tekstilnih vlaken; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom.

Rg-100806
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/04637 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa CENTRALNA ČISTILNA NA-
PRAVA DOMŽALE - KAMNIK, p.o., sedež:
Študljanska 91, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/08483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5727847
Skrajšana firma: CENTRALNA ČISTIL-

NA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK,
d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 135,040.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Domžale, Domžale,

Ljubljanska 69, vstop 8. 3. 1990, vložek
77,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Občina Kamnik, Kamnik, Glavni trg 24,
vstop 28. 2. 1990, vložek 51,860.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 2. 8. 1996,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 2. 8. 1996, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova 5, vstop 2. 8. 1996, vložek
1,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Burica Olga, Ljubljana, Šmartinska 199,
vstop 2. 8. 1996, vložek 330.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Dimec Cvetka,
Mengeš, Testenova 13, vstop 2. 8. 1996,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hrženjak Ljudevit, Domžale, Ljubljans-
ka cesta 90, vstop 2. 8. 1996, vložek
230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kočevar Darko, Domžale, Ljubljanska cesta
87, vstop 2. 8. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mejak Janez,
Domžale, Študljanska cesta 46a, vstop 2. 8.
1996, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Orehek Marko, Dob, Gorjuša
13a, vstop 2. 8. 1996, vložek 60.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Podbevšek Se-
bastjan, Domžale, Kuharjeva ulica 1, Vir,
vstop 2. 8. 1996, vložek 200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sočak Janez, Men-
geš, Mengeška cesta 16, Trzin, vstop 2. 8.
1996, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stražar Marjeta, Domžale, Pot za
Bistrico 16, Zaboršt, vstop 2. 8. 1996, vlo-

žek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Štukelj Ivan, Dob, Vegova 9, vstop 2. 8.
1996, vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Abe Janez, Mengeš, Mengeška
cesta 32, Trzin, vstop 2. 8. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Babič Franc, Dol pri Ljubljani, Pšata 84, vs-
top 2. 8. 1996, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vode Ivanka, Dol pri
Ljubljani, Osredke 45, vstop 2. 8. 1996,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Burica Olga, imenovana 2. 7.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Štrukelj Ivan,
Stražar Marjeta, Banko Vera, Rahten Martin
in Sovič Irena, vsi vstopili 26. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 9000
Storitve javne higiene.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 00454/00679-1996/BJ
z dne 6. 9. 1996 s sklepom Srg 96/04637
z dne 21. 11. 1996.

Rg-100808
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04675 z dne 18. 11. 1996
pod št. vložka 1/28605/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5971624
Firma: VRTNARSTVO BRODAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Pelechova ce-

sta 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brodar Robert, Preserje, Pe-

lechova cesta 60, vstop 3. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brodar Robert, imenovan 3. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 0112
01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04925 z dne 25. 11. 1996
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pri subjektu vpisa EGMONT, distribucija,
export-import, d.o.o., Ljubljana, Gubče-
ve brigade 74, sedež: Gubčeve brigade
74, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21180/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5700264
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Schaschl Johannes Walter, razrešen
1. 10. 1996; prokurist Vizjak Matjaž, razre-
šen 30. 9. 1996; prokurist Rutishauser Pe-
ter, razrešen 1. 10. 1996; direktor Kratoh-
wil Armin, Gutenswil, Grossenacherstrasse
23, imenovan 1. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Zupanič Alenka,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 62, imenova-
na 1. 10. 1996,  lahko spodaj navedene
posle sklepa le skupaj z g. Kratohwilom, g.
Rutishauserjem ali go. Merčun: ne glede na
varnost poslov, ki presegajo dnevno poslo-
vanje družbe, kot so distribucijske pogod-
be, licenčne pogodbe, najemne pogodbe,
delovne pogodbe, zavarovalne pogodbe in
podobno; posle, katerih vrednost presega
50.000 DEM tolarske protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije; direktori-
ca Merčun Marjana, Ljubljana, Andričeva
ulica 33, imenovana 1. 10. 1996, lahko
spodaj navedene posle sklepa le skupaj z
g. Kratohwilom, g. Rutishauserjem ali go.
Zupanič, ne glede na varnost poslov, ki pre-
segajo dnevno poslovanje družbe, kot so
distribucijske pogodbe, licenčne pogodbe,
najemne pogodbe, delovne pogodbe, zava-
rovalne pogodbe in podobno; posle, kate-
rih vrednost presega 50.000 DEM tolarske
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

Rg-100810
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04930 z dne 25. 11. 1996
pod št. vložka 1/28647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5966574
Firma: HERVIS, šport in moda, d.o.o.
Skrajšana firma: HERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152g
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: ASPIAG MANAGEMENT

AG, St. Margrethen, Parkstrasse 12, vstop
23. 9. 1996, vložek 10,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mervič Igor, Ljubljana, Vandotova uli-
ca 57, imenovan 23. 9. 1996, podpisuje
skupaj s prokuristom oziroma še z enim
direktorjem; prokuristka Podlesnik Terezija,
Ljubljana, Poklukarjeva ulica 16, imenova-
na 23. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-

tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 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 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 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, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 ortoped-
skimi 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 Trgo-
vina 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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

100812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05030 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa REKO, d.o.o., Podjetje
za storitve, zastopanje, upravljanje in tr-
govino, Ljubljana, Rožanska 1, sedež:
Rožanska 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5552184
Firma: REKO, d.o.o., Podjetje za stori-

tve, zastopanje, upravljanje in trgovino,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 39.

100813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05048 z dne 18. 11. 1996 pri
subjektu vpisa JA & KO, Podjetje za grafič-
no-industrijsko oblikovanje, proizvodnjo,
trgovino in…, d.o.o., Ljubljana, sedež: El-
lerjeva ul. 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17303/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5621224
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 133
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 7440

Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.



Stran 1222 / Št. 12 / 19. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

NOVA GORICA

Rg-100390

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02262 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa BENO, zasebno podjet-
je za gradbeništvo in trgovino na debelo
in drobno, d.o.o., V. Draga, sedež: Volčja
Draga 17, 5293 Volčja Draga, pod vlož-
no št. 1/00723/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5332826
Firma: BENO, zasebno podjetje za

gradbeništvo in trgovino na debelo in
drobno, d.o.o., Volčja Draga

Skrajšana firma: BENO, d.o.o., Volčja
Draga

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Valič Bernard, Volčja Draga

17, vstop 25. 12. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valič Bernard, imenovan 25. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100414

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00119 z dne 5. 11. 1996
pri subjektu vpisa Združena cestna pod-
jetja Slovenije, Cestno podjetje Nova
Gorica, p.o., sedež: Prvomajska 52,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5143497
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Harej Jožef, razrešen 12. 3. 1996;
Baskar Tovornik Nevenka, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 29, imenovana 12. 3.
1996 za v.d. direktorja in zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-100418

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00573 z dne 7. 11. 1996
pod št. vložka 1/03656/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, izstop in vstop
družbenika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika in prenos iz OS No-
vo mesto, s temile podatki:

Matična št.: 5363152
Firma: AGRO FLORIS, Podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo živil in neživil, d.o.o.
Skrajšana firma: AGRO FLORIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5292 Renče, Oševljek 8
Osnovni kapital: 2,483.000 SIT
Ustanovitelja: Juratovec Milan, izstopil

11. 9. 1996; Kerševan Mitja, Renče, Ošev-
ljek 8, in Abram Lidija, Štanjel 120, oba
vstopila 11. 9. 1996, vložila po 1,241.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kerševan Mitja, imenovan 11. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Juratovec Milan, razrešen 11. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1552 Proizvodnja sla-
doleda; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-

na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim 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, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/910/00 s firmo: AGRO FLO-
RIS, podjetje za proizvodnjo in prodajo živil
in neživil, Brežice, d.o.o..

Rg-100441
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02404 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa TIPOS, Trgovina-pro-
izvodnja-storitve, d.o.o., Šempeter, se-
dež: Prekomorskih brigad 66, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5567319
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 2030

Stavbno mizarstvo; 2121 Proizvodnja valo-
vitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona
2222; Drugo tiskarstvo; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
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nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-

diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-101164
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01487 z dne 18. 12. 1996
pri subjektu vpisa PANNAM, Trgovina, pro-
izvodnja in inženiring, d.o.o., Vipava,
Slap 66, sedež: Slap 66, 5271 Vipava,
pod vložno št. 1/03154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
vstop novega družabnika s temile podatki:

Matična št.: 5773601
Osnovni kapital: 1,500.700 SIT
Ustanovitelja: Protič Andrej, Nova Gori-

ca, Tolminskih puntarjev 26, vstopil 25. 6.
1993, in Protič Nadja, Vipava, Slap 66, vsto-
pila 30. 5. 1994, oba vložila po 750.350
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-101169
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00571 z dne 19. 12. 1996
pri subjektu vpisa PANNAM, Trgovina, pro-
izvodnja in inženiring, d.o.o., Vipava,
Slap 66, sedež: Slap 66, 5271 Vipava,
pod vložno št. 1/03154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5773601
Firma: PANNAM, Trgovina, proizvod-

nja in inženiring, d.o.o., Vipava, Gradiška
cesta 11

Skrajšana firma: PANNAM, d.o.o., Vipa-
va, Gradiška cesta 11

Sedež: 5271 Vipava, Gradiška ce-
sta 11

Dejavnost, vpisana 19. 12. 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; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-

meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101174
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02561 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa POTOČNIK, Proizvod-
nja in trgovina, p.o., Podnanos, sedež:
Podnanos 79, 5272 Podnanos, pod vlož-
no št. 1/00721/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo skrajšane firme, uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5391326
Firma: POTOČNIK, Proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Podnanos
Skrajšana firma: POTOČNIK d.o.o.,

Podnanos
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,055.217 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Jože, Podnanos

75a, vstop 14. 12. 1989, vložek 2,055.217
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101179
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02406 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa ISKRA SARA, Go-
stinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Šem-
peter, sedež: Vrtojbenska 62, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/02116/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5563003
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 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; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost.

Rg-101215
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02427 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa CONTALL, d.o.o., po-
slovne storitve, Nova Gorica, sedež: So-
čebranova 9, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03151/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peršolja Darja, vložila

900.000 SIT, in Povšič Valter, vložil 600.000
SIT, vstopila 15. 6. 1993, oba iz Renč, Bilje
47, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74101 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-101221
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00510 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa CONTALL, d.o.o., po-
slovne storitve, Nova Gorica, sedež: So-
čebranova 9, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03151/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, razši-
ritev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5779103
Ustanoviteljica: Peršolja Darja, Renče,

Bilje 47, vstop 15. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovorost: ne odgovarja;
Povšič Valter, izstop 15. 7. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Povšič Valterju, ki je bil razrešen 15. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5274 Druga popravila, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov.

Rg-103144
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02139 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa MEDIJA, Družba za au-
diovideo tehniko in trgovina, Ajdovšči-
na, d.o.o., sedež: Titov trg 3, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00663/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5333148
Firma: MEDIJA, Družba za audiovideo

tehniko in trgovino, Ajdovščina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žgavc Nevenka, vstopila

5. 2. 1990 in Žgavc Ljubo, vstopil 20. 8.
1993, vložila po 750.000 SIT, oba iz Aj-
dovščine, Na Livadi 2, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-103146
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00478 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa TEKSTINA, Tekstilna in-
dustrija Ajdovščina, d.d., sedež: Tovar-
niška 15, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00146/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kodrič Anton, Vipava, Budanje 1/I,
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razrešen in ponovno imenovan 13. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Petrovič Ivan,
Žgavec Ivan, Kobal Pavel, Ličen Nikolaj in
Furlan Sonja, izstopili 30. 6. 1995; Kovšca
Silvester, Premrl Silvester, Čarman Poberaj
Simona, Črnigoj Branko in Petrovčič Ivan,
vstopili 30. 6. 1995.

Rg-103148
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02654 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa SLOCOM, Transport,
špedicija, trgovina, Vrtojba, d.o.o., se-
dež: MMP Vrtojba, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/02772/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5689201
Firma: SLOCOM, Transport, špedici-

ja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SLOCOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pelicon Bojan, Štanjel 44,

in Šuc Rajmund, Nova Gorica, Prvomajska
110, vstopila 23. 12. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-103151
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00623 z dne 17. 1. 1997
pri subjektu vpisa MEDIJA, Družba za au-
diovideo tehniko in trgovino, Ajdovšči-
na, d.o.o., sedež: Titov trg 3, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00663/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5333148
Sedež: 5270 Ajdovščina, Lavričev

trg 8
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 22320

Razmnoževanje videozapisov; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103152
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00681 z dne 17. 1. 1997
pri subjektu vpisa TEKO, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Tolmin, Ul. padlih borcev 1a,
sedež: Ul. padlih borcev 1a, 5220 Tol-
min, pod vložno št. 1/00508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5317860
Sedež: 5222 Kobarid, Smast 43.

Rg-103154
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02528 z dne 17. 1. 1997
pri subjektu vpisa OPIM INŽENIRING,
d.o.o., Idrija, sedež: Levstikova 15, 5280

Idrija, pod vložno št. 1/00318/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5291828
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Osnovni kapital: 14,344.000 SIT
Ustanovitelja: Menard Miran, Idrija, Lev-

stikova 15, vstop 4. 10. 1989, vložek
8,606.404 SIT, in Troha Mirjan, Sp. Idrija
164, vstop 25. 3. 1990, vložek 5,737.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 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; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-103156
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02510 z dne 20. 1. 1997
pri subjektu vpisa RA-BI, Podjetje za raču-
novodske storitve in špedicijo, d.o.o.,
Idrija, sedež: Grličeva 24, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/02987/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747104
Osnovni kapital: 1,501.450 SIT
Ustanoviteljica: Bevk Nada, Idrija, Grliče-

va 24, vstop 6. 4. 1993, vložek 1,501.450
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-103157
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00753 z dne 20. 1. 1997
pod št. vložka 1/03670/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1121855
Firma: REKLAM GARDE, Družba za og-

laševanje in trgovino, d.o.o., Ul. XXX. di-
vizije 24, Solkan

Skrajšana firma: REKLAM GARDE,
d.o.o., Solkan

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5250 Solkan, Ul. XXX. divizi-
je 24

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovšek Janez, Solkan,

Ul. XXX. divizije 24, in Kristančič Sekulić Ta-
mara, Nova Gorica, Ul. Bratov Hvalič 71,
oba vstopila 20. 11. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petkovšek Janez, imenovan 20. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
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skimi, TV aparati; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-103159
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00425 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa KOMEL - BOGATAJ, tr-
govina z obutvijo, d.n.o., Nova Gorica,
sedež: Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03329/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, vs-
top in izstop družbenika ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5821843
Firma: KOMEL & Co., d.n.o., Trgovina

z obutvijo ARS, Nova Gorica
Ustanovitelja: Komel Doris, Nova Gori-

ca, Sončna 1, vstop 24. 11. 1993, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Bogataj Hari, izstop 12.
4. 1995; Komel Fabjo, Nova Gorica, Sonč-
na 1, vstop 12. 4. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Bogataj Hari, razrešen 12. 4.
1995; družbenik Komel Fabjo, imenovan
12. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 6312 Skladiščenje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103163
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01927 z dne 22. 1. 1997

pri subjektu vpisa PAM, d.o.o., Prevozniš-
tvo, trgovina in storitve, Ajdovščina, se-
dež: Planina 56, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/02975/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858577
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Alojzij, vložil

3,450.000 SIT, in Petrič Marta, vložila
50.000 SIT, oba iz Ajdovščine, Planina 56,
vstopila 24. 11. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-103165
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02366 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa G.T.S., Gostinstvo, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Vipavska 4, Rožna dolina, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00766/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5347394
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tasić Ljubomir in Tasić Fri-

derika, oba iz Nove Gorice, Ulica 25. maja
3, Rožna dolina, vstopila 8. 10. 1993, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-103166
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02634 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa STATIK, Podjetje za pro-
jektiranje, izvajanje in nadzor, Idrija,
d.o.o., sedež: Trg M. Tita 9, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/00764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5344930
Firma: STATIK, Podjetje za projektira-

nje, izvajanje in nadzor, d.o.o.
Skrajšana firma: STATIK, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mlakar Vojko, Spodnja Idri-

ja, Meline 7, vstop 26. 1. 1990, vložek
740.000 SIT, Ferjančič Radoslav, Cerkno,
Cesta na Plužne 8, vstop 26. 1. 1990, vlo-
žek 10.000 SIT, Koc Miroslav, Idrija, IX.
korpusa 5a, vstop 26. 1. 1990, vložek
10.000 SIT, in Šinkovec Branko, Spodnja
Idrija, Spodnja Kanomlja 26c, vstop 5. 12.
1990, vložek 740.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-103168
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02523 z dne 23. 1. 1997
pri subjektu vpisa LOZAR, Trgovina – ser-
vis tehtnic in mesoreznic, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Ajševica 63a, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01210/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5413516
Osnovni kapital: 2,422.000 SIT
Ustanovitelj: Lozar Jože, Nova Gorica, Aj-

ševica 63a, vstop 24. 9. 1990, vložek
2,422.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103169
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00054 z dne 23. 1. 1997

pri subjektu vpisa INGO, inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ul. 15. sep-
tembra 7, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00441/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5303311
Sedež: 5250 Solkan, Vojkova cesta 19.

Rg-103171
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02440 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa ILE, Mednarodna trgo-
vina in storitve, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Prešernova 14, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5750563
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leban Iztok, vložil

1,200.000 SIT, in Leban Ivo, vložil 300.000
SIT, oba iz Nove Gorice, Prešernova 14,
vstopila 1. 3. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-103172
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02591 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa: FARMING TURIZEM
VIDMAR, Kovk, d.o.o., sedež: Kovk 19a,
5273 Col, pod vložno št. 1/01036/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, skrajšano firmo in uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5372941
Skrajšana firma: FARMING TURIZEM

VIDMAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Hieronim in Vidmar

Irma, oba iz Cola, Kovk 19a, vstopila 30. 5.
1990, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih

izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-103176
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02517 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa VIDEO STUDIO B, d.o.o.,
Pot v Strano 12, 5282 Cerkno, sedež:
Pot v Strano 12, 5282 Cerkno, pod vlož-
no št. 1/01554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5469759
Skrajšana firma: VIDEO STUDIO B,

d.o.o., Cerkno
Osnovni kapital: 1,551.590 SIT
Ustanovitelja: Brelih Branko, Cerkno,

Glavni trg 2, vložil 648.810 SIT, in Verbič
Božidar, Cerkno, Pot v Strano 12, vložil
902.780 SIT, vstopila 3. 2. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 6420
Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost.

Rg-103177
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02414 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa PRIKEM, Trgovina in
zastopanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02878/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, iz-
stop družbenika in vstop novega družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5719828
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lamut Rastko, vstopil 28.

10. 1992, vložil 1,350.000 SIT, in Krusič
Lamut Inga, vstopila 30. 12. 1994, vložila
150.000 SIT, oba iz Šempetra pri Gorici,
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Stjennkova 41, odgovornost: ne odgovarja-
ta; A.C.S., S.r.l., izstop 6. 9. 1994.

Rg-103179
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00209 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa DOM, Stanovanjsko
gospodarstvo, d.o.o., sedež: Delpinova
8, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5298687
Ustanovitelji: PID ZVON, d.d., Slovenski

odškodninski sklad in Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja, iz-
stopili 26. 4. 1996; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, vložil 8,450.000
SIT, Kavčič David, Nova Gorica, XXX. divizi-
je 15b, vložil 8,360.000 SIT, Bovcon Alen-
ka, Šempas 33g, vložila 3,887.000 SIT,
Bovcon Mitja, Šempas 33g, vložil
2,320.000 SIT, in Bovcon Robert, Šempas
33g, vložil 2,350.000 SIT, vstopili 2. 10.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-103180
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00726 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa DOM, Stanovanjsko
gospodarstvo, d.o.o., sedež: Delpinova
8, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5298687
Ustanovitelji: Gruber Vera, Nova Gorica,

Cankarjeva 84, vložila 510.000 SIT, Pavlin
Mišček Branka Ana, Nova Gorica, Ul. 25.
maja 77, Rožna dolina, vložila 1,050.000
SIT, Uršič Štefanija, Nova Gorica, Kajuhova
6, vložila 1,050.000 SIT, Kavčič David, No-
va Gorica, XXX. divizije 15b, vložil
10,500.000 SIT, Tabaj Milena, Nova Gori-
ca, Rada Simonitija 25, vložila 1,050.000
SIT, Bovcon Alenka, Šempas 33g, vložila
6,047.000 SIT, Humar Darija, Nova Gori-
ca, Gradnikove brigade 47, vložila 880.000
SIT, Cej Milojka, Grgar 74, vložila
1,210.000 SIT, Badalič Jožefa, Šempas
61c, vložila 1,590.000 SIT, Bovcon Mitja,
Šempas 33g, vložil 2,230.000 SIT, Bov-
con Robert, Šempas 33g, vložil 2,260.000
SIT, vstopili 2. 10. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, izstopil 12. 11. 1996; DOM, Stano-
vanjsko gospodarstvo, d.o.o., Nova Gori-
ca, Delpinova 8, vstopil 15. 11. 1996, vlo-
žil 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103181
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01564 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa SIRENA, Trgovina, No-
va Gorica, d.o.o., sedež: Pod Grčno 30,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev aktov in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, vstop druž-
benika in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5512468
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prijon Alenka, vstopila

13. 5. 1991 in Prijon Miran, vstopil 27. 5.
1994, oba iz Nove Gorice, Pod Grčno 30,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pri-
jon Alenka, razrešena 27. 5. 1994 kot di-
rektorica in imenovana za namestnico di-
rektorja, in Prijon Miran, imenovan 27. 5.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-103184
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00758 z dne 9. 1. 1997
pri subjektu vpisa N & B FINANCE, d.o.o.,
Finančni inženiring, Gregorčičeva 48,
Dornberk, sedež: Gregorčičeva 48,
5294 Dornberk, pod vložno št.
1/03325/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenikov in spremembo
poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5821126
Firma: N & B FINANCE, d.o.o., Finanč-

ni inženiring, Gregorčičeva 48, Dorn-
berk

Ustanovitelji: Brataševec Nedjan, Sol-
kan, Za spomenikom 4, vstopil 21. 12.
1993, vložil 150.000 SIT, Korotan GmbH,
Celovec, Viktringer Ring 26, vstopil 20. 9.
1996, vložil 900.000 SIT, Warasch mag.
Filip, Celovec, Feschnigstrasse 64/17,
vstopil 20. 9. 1996, vložil 150.000 SIT,
Grilc dr. Roland, Celovec, Karfreitstrasse
14/III, vstopil 20. 9. 1996, vložil 150.000
SIT, in Koren dr. Anton, Št. Jakob v Rožu št.
124, vstopil 20. 9. 1996, vložil 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Warasch mag. Filip, imenovan 20. 9.
1996.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-103185
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00710 z dne 9. 1. 1997
pod št. vložka 1/03667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992559
Firma: MEBLO TOP, Tapecirano po-

hištvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrij-

ska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Jožef, Nova Gori-

ca, Toma Brejca 3, vstop 13. 12. 1996,
vložek 1,050.000 SIT, in MEBLO, Družba
za opravljanje poslovnih storitev, d.o.o., No-
va Gorica, Industrijska 5, vstop 6. 1. 1997,
vložek: 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markič Jožef, imenovan 13. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo.

Rg-103186
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00052 z dne 9. 1. 1997
pri subjektu vpisa BRST, p.o., podjetje za
proizvodnjo, predelavo, nakup in proda-
jo lesa in lesnih proizvodov ter opravlja-
nje storitev v cestnem prometu, d.o.o.,
sedež: Vrtovin 27, 5262 Črniče, pod vlož-
no št. 1/00276/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme in skrajšane firme, uskla-
ditev dejavnosti s standarno klasifikacijo de-
javnosti ter uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5279674
Firma: BRST, Podjetje za proizvodnjo,

predelavo, nakup in prodajo lesa in le-
snih proizvodov ter opravljanje storitev
v cestnem prometu, d.o.o., Vrtovin

Skrajšana firma: BRST, d.o.o., Vrtovin
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 20100

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-103189
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00649 z dne 9. 1. 1997
pri subjektu vpisa SLEJKO, Prevozno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Vitovlje, sedež:
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Vitovlje 57, 5261 Šempas, pod vložno št.
1/02246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5596602
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slejko Milan, Šempas, Vitov-

lje 57, vstop 2. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem.

Rg-103191
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00512 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa FOLIG, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Tolmin, d.o.o., se-
dež: Volarje št. 62, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/00478/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vstop in izstop družbeni-
kov, uskladitev dejavnosti s standarno klasi-
fikacijo dejavnosti in uskladitev družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5306868
Ustanoviteljica: Gregorčič Jelka, izstop

29. 8. 1996; Gregorčič Anita, Tolmin, Tol-
minskega punta 13, vstop 29. 8. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-

govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Rg-103192
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00620 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa HONG KONG GROUP,
Družba za posredovanje in trgovino z
obutvijo ter tekstilom, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Strma pot 2, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s standarno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5626048
Firma: EQUINOX GROUP, d.o.o., kon-

sulting & finančni inženiring
Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 51110

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-

ding družbami; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

 Rg-103197
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00664 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/03668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987245
Firma: ELEKTRONIK KOMPONENTS,

Proizvodnja elektronskih komponent,
d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5250 Solkan, Ul. Ludvika Slo-
karja 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Guidolin Mario, Vigodarze-

re, Italia, San Pio X, 23, vstop 11. 11.
1996, vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rijavec Neli, Solkan, Soška cesta
14, imenovana 11. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov.

Rg-103198
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00599 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa PROSOFT, računalniški
inženiring, d.o.o, Šempeter pri Gorici,
sedež: Stjenkova 16, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/02983/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5749859
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Go-

riške fronte 11
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 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 naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103206
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02626 z dne 15. 1. 1997
pri subjektu vpisa VIDEO GAMES, Pro-
izvodnja in storitve, Nova Gorica, d.o.o.,
sedež: Trinka Zamejskega 9, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01891/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me, vstop in izstop družbenika, spremembo
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523281
Firma: VIDEO GAMES, Proizvodnja in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDEO GAMES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rusjan Friderik, Nova Go-

rica, Trinka Zamejskega 9, vstop 18. 8.
1991, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PLAY TRONIK S.R.L., izstop
28. 2. 1994; Dalla Pria Paolo, Padova, Via
A. Valerio 3, vstop 28. 2. 1994, vložek
600.000 SIT, in Spano Andrea, Trieste, Via-
le Romolo Gessi 14/2, vstop 16. 4. 1994,
vložek: 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rus-
jan Friderik, razrešen 30. 11. 1994; direk-
tor Škvarča Albert, Nova Gorica, Vojkova
11, imenovan 1. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: servisiranje apa-
ratov in naprav za zabavne igre in igre na
srečo.

Rg-103207
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02199 z dne 15. 1. 1997
pri subjektu vpisa PRIMAŠPED, Mednarod-
na špedicija, d.o.o., Šempeter pri Gori-
ci, sedež: MMP Vrtojba, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/02898/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5723191
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba št. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Furlan Darja, Šempeter, Vr-

tojbenska 3, Kosmač Drago, Nova Gorica,
Kidričeva 34, in Simčič Ariane, Dornberg,
Prešernova 6, ki so vložili po 410.000 SIT,
ter Humar Ingrid, Nova Gorica, XXX. divizije
15a, ki je vložila 270.000 SIT, vsi vstopili
28. 10. 1992, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Rojc Nadja, izstopila 18. 5. 1994, in
A.C.S. S.R.L., izstopil 17. 10. 1994.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskim in neživilskimi pro-
izvodi.

Rg-103209
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00332 z dne 15. 1. 1997
pri subjektu vpisa AUTORENT, Prodaja vo-
zil, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska
13, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03289/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenika in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5806402
Ustanovitelja: AGRO-LES, zunanja tr-

govina, d.o.o., Šempeter, izstop 1. 6.
1996; Ivović Slobodan, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 49, vstop 1. 6. 1994,
PANAL DISTRIBUTION, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, MMP Vrtojba 6, vstop 1. 6.
1994, vložek 285.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki; 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 stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7482 Pakiranje.

Rg-103210
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02368 z dne 15. 1. 1997
pri subjektu vpisa EUROINVEST, Gradbe-
na dejavnost, izvajanje, trgovina, d.o.o.,
Grgar, sedež: Grgar 84, 5251 Grgar, pod
vložno št. 1/03277/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop in vstop družbeni-
kov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5588359
Ustanovitelji: Figar Valter, izstopil 29. 12.

1994; Vodopivec Miroslav, Šempeter pri Go-
rici, Ul. 9. septembra 209, Vrtojba, vložil
338.525 SIT, Krpan Miran, Volčja Draga 63,
vložil 75.450 SIT, in Furlan Igor, Renče, Mar-
tinuči 22, vložil 339.525 SIT, vstopili 29. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-103213
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00600 z dne 16. 1. 1997
pod št. vložka 1/03669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5991846
Firma: AZTEKA, d.o.o., Podjetje za go-

stinstvo in trgovino
Skrajšana firma: AZTEKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, H. Freyerja 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poljanec Marjan, Idrija, H.

Freyerja 4, vstop 18. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poljanec Marjan, imenovan 18. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-

mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-103214
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00422 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
TOLMIN, sedež: Prešernova 6a, 5220
Tolmin, pod vložno št. 1/01798/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5107156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dr.

med. Kovačič Edmond, Tolmin, Tolminske-
ga punta 11, razrešen 6. 7. 1996 kot direk-
tor in imenovan za v.d. direktorja, ki zastopa
zdravstveni dom brez omejitev.

Rg-103215
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00665 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa LIPA, Tovarna pohištva,
Ajdovščina, p.o., sedež: Lokarjev drevo-
red 1, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, skrajšane firme, kapital, spre-
membo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
s standarno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnikov, nadzorni svet in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5037751
Firma: LIPA Ajdovščina, Tovarna po-

hištva, d.d.
Skrajšana firma: LIPA Ajdovščina, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.021,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada R Slovenije, izstopila

7. 11. 1996; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 204,300.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 102,100.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega zavaro-
vanja, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
146,090.000 SIT, delavci iz interne razde-
litve, vložili 199,670.000 SIT, in delavci iz
notranjega odkupa, vložili 368,840.000
SIT, vstopili 8. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-
gorič Nedeljko, Volčja Draga 30b, razrešen
7. 11. 1996 kot direktor in imenovan v zača-
sno upravo, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lazar Zdravko,
Rupnik Marjetka, Mužina Branko, Semenič
Bogdan in Bizjak Franc, vstopili 8. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
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.; 40301 Proizvodnja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople vo-
de; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije št. LP 00935/00920-
1996/TP z dne 2. 12. 1996.

Rg-103216
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00774 z dne 28. 1. 1997
pod št. vložka 1/03671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121863
Firma: MONTER TRADE, Inženiring,

montaža, servis ogrevalne in hladilne
tehnike, d.o.o.

Skrajšana firma: MONTER TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5250 Solkan, M. Klemenči-
ča 24

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Marko in Bizjak Sil-

vestra, oba iz Solkana, M. Klemenčiča 24,
vstopila 10. 12. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bizjak Marko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Bizjak Silvestra, oba
imenovana 10. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hla-
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dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-103218
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02576 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa MOČNIK, Trgovina z ne-
živilskimi proizvodi, p.o., Dolenji Novaki
28, sedež: Dolenji Novaki 28, 5282
Cerkno, pod vložno št. 1/01109/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme
in skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5399483
Firma: MOČNIK, d.o.o., Trgovina z ne-

živilskimi proizvodi, Novaki
Skrajšana firma: MOČNIK, d.o.o., No-

vaki
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,506.096 SIT
Ustanovitelj: Močnik Jože, Cerkno, Dole-

nji Novaki 28, vstop 30. 7. 1990, vložek
1,506.096 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 0202
Gozdarske storitve; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103219
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02568 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa SAK, Strojno in avto

ključavničarstvo, d.o.o., Župančičeva
44, Idrija, sedež: Župančičeva 44, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/01531/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5467934
Firma: SAK, Strojno in avto ključavni-

čarstvo, d.o.o., Idrija
Osnovni kapital: 2,087.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Ivan, Idrija, Županči-

čeva 44, vstop 1. 2. 1991, vložek
2,087.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103220
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02565 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa EURO - MOBIL, Trgovi-
na in storitve, d.o.o., Renče, sedež: Žigo-
ni 39, 5292 Renče, pod vložno št.
1/03160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, vstop in iz-
stop družbenikov, uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5774071
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lukežič Herta, izstop

30. 9. 1994, in Pierangelo Romano, izstop
29. 12. 1994; Rusjan Alenka, Miren 71,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lukežič Herta, razrešena 29. 12.
1994; direktorica Rusjan Alenka, imenova-
na 29. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri

prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 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 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
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no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103223
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00241 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZIDAR, Gradbeno obrt-
no podjetje, Vipava, d.o.o., sedež: Goriška
cesta 43, 5271 Vipava, pod vložno št.
1/00097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5072328
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 25. 8. 1995, vložek 8,010.000 SIT,
in VIPA INVEST 2, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7,
vstop 15. 4. 1996, vložek: 5,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-103225
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00166 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa TOL, Ekonomsko sveto-
vanje, d.o.o., Tolmin, sedež: Bevkova ul.
2, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/02808/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5707226
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 1110

Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-103226
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00677 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa KRUH, pekarsko slašči-

čarsko podjetje, p.o., Nova Gorica, se-
dež: Leninova 26, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00106/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in ustanoviteljev, kapital, uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika, nadzorni svet
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5072573
Firma: FINO, d.d., finančne in poslov-

ne storitve
Skrajšana firma: FINO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Rejčeva 26
Osnovni kapital: 172,936.000 SIT
Ustanovitelji: Pecivo, p.o., izstopilo

29. 3. 1996; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
17,294.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
17,294.000 SIT, Sklad za razvoj Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 64,059.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve, vložili 34,587.000 SIT, in ude-
leženci notranjega odkupa, vložili
39,702.000 SIT, vstopili 29. 3. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-
grinčič Dušan, Nova Gorica, Bratov Hvalič
2, razrešen 2. 4. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za začasnega direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jelerčič Vojko,
Bizjak Silvestra in Grenkuš Danila, vstopili
29. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije št. LP 00786/00340-
1996/MP z dne 3. 12. 1996.

Rg-103227
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00484 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa FRUCTAL, živilska indu-
strija, d.d., sedež: Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048664
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ri-

javec Cvetana, Ajševica 45, razrešena 19.
7. 1996 kot generalna direktorica in imeno-
vana za predsednico, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter člani uprave Bešir Miloš, Vipa-
va, Zemono 16a, Božič Miran, Podnanos,
Podraga 28, in Željan Majda, Ajdovščina,
Pot v Žapuže 18, razrešeni in ponovno ime-
novani 19. 7. 1996, ki prav tako zastopajo
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Durnik-Vukelić
Marta, Birsa Egidij, Koren Irma, Kumar An-
drej, Ogradi Rafael in Vidic Bojan, izstopili
12. 7. 1996; Kumar Andrej, Durnik-Vukelić

Majda, Birsa Egidij, Stonič Radovan, Ogra-
di Rafael in Bačar Ternik Alenka, vstopili
12. 7. 1996.

Rg-103229
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00148 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa MELIOR, Svetovanje,
posredovanje in organiziranje, d.o.o.,
Kanal, sedež: Gradnikova 5, 5213 Ka-
nal, pod vložno št. 1/00811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža, vstop družbenika ter uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5343836
Firma: MELIOR, Izobraževanje in za-

ložništvo, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MELIOR, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krapše Štefan, vstopil 1.

4. 1990, in Krapše Tatjana, vstopila 4. 3.
1996, oba iz Nove Gorice, Gradnikove bri-
gade 23, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-103233
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00019 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Pod-
jetje za posredovanje dela in zaposlitve,
Nova Gorica, Podružnica Tolmin, sedež:
Ul. Padlih borcev 2, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/02159/02 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5576849003
Sedež: 5220 Tolmin, Petra Skalarja 2.

Rg-104001
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02336 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa PANAL DISTRIBUTION,
Trgovinska družba, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, sedež: MMP Vrtojba št. 6, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
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1/02811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in razrešitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5703042
Osnovni kapital 1,920.000 SIT
Ustanovitelja: A.C.S. S.r.l., Gorizia, Italia,

Via Vitorio Veneto 21, vložil 1,728.000 SIT,
in Panker Alojz, Nova Gorica, Cankarjeva 58,
vložil 192.000 SIT, vstopila 28. 10. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: gostinsko dejav-
nost.

Rg-100415
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02394 z dne 6. 11. 1996
pri subjektu vpisa MIK-N, turizem, go-
stinstvo, trgovina in zunanja trgovina,
d.o.o., Kobarid, sedež: Potoki 16, Koba-
rid, pod vložno št. 1/01776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skraj-
šane firme, vstop družbenika, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5559006
Firma: MIK-N KUŠČER & KUŠČER,

Podjetje za turizem, gostinstvo, trgovi-
no in zunanjo trgovino, d.n.o., Kobarid

Skrajšana firma: MIK-N KUŠČER &
KUŠČER, d.n.o., Kobarid

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kuščer Marijan in Kuščer
Klavdija, oba iz Nove Gorice, Cankarjeva
48, vstopila 20. 12. 1994, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kuščer Marijanu, ki je bil razre-
šen 20. 12. l994.

Dejavnost, vpisana 6. 11. l996: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izo-
braževanje.

Rg-101194
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02348 z dne 2. 12. 1996
pri subjektu vpisa MATRIX, Turizem, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Kojsko, sedež: Koj-
sko 36, Kojsko, pod vložno št.
1/02527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5628288
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinič Matej in Marinič

Boris, oba iz Dobrovega, Zali breg 10, vsto-
pila 19. 5. l992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 4010
Oskrba z elektriko; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri trgovini s kmetij-
skimi surovinami, živalmi, tekstilnimi surovi-
nami, polizdelki; 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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-101203
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00129 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa “3 I”, Informacijski inže-
niring, storitve, trgovina, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Klanec 18, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01785/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518091
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Gyorfi Ladislav, Nova Gori-

ca, Klanec 18, vstop 31. 8. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-103155
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02518 z dne 17. 1. 1997
pri subjektu vpisa INTERTOP, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Podnanos, sedež: Podnanos 69a, Pod-
nanos, pod vložno št. 1/02950/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5741041
Firma: 1.2.3., Trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o., Podnanos
Skrajšana firma: 1.2.3., d.o.o., Podna-

nos
Osnovni kapital: 1,637.190 SIT
Ustanovitelj: Fabčič Tomislav, Podnanos

69a, vstop 27. 1. l993, vložek 1,637.190
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 1. l997: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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 plastič-
nih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
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sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, 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
Ekonomsko propagiranje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-103161
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01905 z dne 22. 1. l997
pri subjektu vpisa AMAZONKA, Gostinstvo,
turizem, diskoteka, d.o.o., Tolmin, sedež:
Gregorčičeva 2, Tolmin, pod vložno št.
1/03332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in izstop druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5743893
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrabl Sabina, Tolmin, Ci-

rila Kosmača 2, vstopila 14. 12. 1993, vlo-
žila 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zakrajšek Nataša in Klinkon Iztok,
izstopila 5. 10. 1994.

Rg-103164
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01565 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa D M X, d.o.o., trgovina z
gozdnimi asortimenti, Volče, sedež: Vol-
če 42, Tolmin, pod vložno št. 1/03005/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev aktov in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5750458
Firma: D M X, Trgovina z gozdnimi

asortimenti, d.o.o., Volče
Osnovni kapital: 1,991.000 SIT
Ustanovitelj: Perše Dušan, Tolmin, Volče

42, vstop 30. 3. 1993, vložek 1,991.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: izdelavo in po-
pravilo kovinskih, stavbnih in drugih kon-
strukcij; proizvodnjo in popravilo strojev za
obdelavo kovin in lesa; napeljavo in popra-
vilo gradbenih instalacij.

Rg-103193
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02265 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa MERCURI, Tehnološki
inženiring, d.o.o., Vrtojba, sedež: Na Lok-
vi 13, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/02515/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme in skrajšane fir-
me, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo pri zastop-
niku in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5883717
Firma: MERCURI - PETROVČIČ Sonja

in Miran, Tehnološki inženiring, d.n.o.,
Vrtojba

Skrajšana firma: MERCURI - PETROV-
ČIČ Sonja in Miran, d.n.o., Vrtojba

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Petrovčič Sonja in Petrov-
čič Miran, oba iz Šempetra pri Gorici, Na
Lokvi 13, Vrtojba, vstopila 8. 4. 1992, vlo-
žila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pe-
trovčič Sonja, razrešena 29. 12. 1994 kot
direktorica in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Petrovčič Miran, imenovan 29. 12. 1994,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-104722
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00153 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu vpisa EURO-PROM, Trgovina
in gradbeništvo, d.o.o., Tolmin, sedež:
Gregorčičeva 8, Tolmin, pod vložno št.
1/02679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in sedeža družbe,
vstop novih družbenikov, spremembo za-
stopnika, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5684161
Firma: EURO-PROM VELIOSKI & Co.,

Trgovina in gradbeništvo, d.n.o., Solkan
Skrajšana firma: EURO-PROM

VELIOSKI & Co., d.n.o., Solkan
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Solkan, Trg Lenčiča 7
Ustanovitelji: Velioski Fatmir, vstopil

25. 8. 1992, vložil 33.333,30 SIT, Velioski
Ravman, vstopil 15. 3. 1995, vložil
33.333,30 SIT, in Velioski Safet, vstopil
15. 3. 1995, vložil 33.333,40 SIT, vsi iz
Struge, Makedonija, Labuništa 75, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ve-
lioski Fatmir, razrešen 14. 3. 1995 kot di-
rektor in imenovan 15. 3. 1995 za družbe-
nika, ter družbenika Velioski Ravman in Ve-
lioski Safet, imenovana 15. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 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 izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki.

Rg-104763
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02582 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa ITEK, Izdelava, tehnolo-
gija, konstrukcija, Nova Gorica, d.o.o.,
sedež: Cankarjeva 14, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02147/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5574846
Osnovni kapital: 1,514.700 SIT
Ustanovitelj: Faletič Alojz, Nova Gorica,

Cankarjeva 14, vstop 24. 2. 1992, vložek
1,514.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-104832
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02612 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa IMB, d.o.o., Solkan -
podjetje za projektiranje, svetovanje in
inženiring, urejanje prostora in geodezi-
jo, trovino na debelo, zunanjo trgovino
in zastopstva, sedež: Borisa Kalina 44,
Solkan, pod vložno št. 1/00466/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča izstop druž-
benikov in spremembo deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5309344
Ustanoviteljica: Šutila Branko in Šutila

Nevenka, izstopila 30. 12. 1994; Šutila Va-
nja, Nova Gorica, B. Kalina 44, vstopila
17. 12. 1989, vložila 2.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-104835
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02670 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa VEREDA, Uvoz-iz-
voz-proizvodnja, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Tolminskih puntarjev 2a, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skraj-
šane firme, vstop družbenika, spremembo



Stran 1236 / Št. 12 / 19. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

odgovornosti družbenikov in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5712408
Firma: VEREDA Devinar & Lozej,

Uvoz-izvoz-proizvodnja, d.n.o., Nova Go-
rica

Skrajšana firma: VEREDA Devinar & Lo-
zej, d.n.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Devinar Verena, Nova Go-
rica, Tolminskih puntarjev 2a, vstopila 1. 2.
1993, in Lozej Borut, Solkan, Ulica Kle-
menta Juga 10, vstopil 31. 12. 1994, vloži-
la po 57.500 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Devinar Verena, ki od 31. 12.
1994 zastopa družbo brez omejitev, razen
pri nakupu in odsvojitvi osnovnih sredstev,
zadolževanju, dajanju poroštev in garancij,
ko mora predhodno pridobiti soglasje dru-
gega družbenika, in Lozej Borut, imenovan
31. 12. 1994, ki kot namestnik direktorice
zastopa družbo brez omejitev, razen pri na-
kupu in odsvojitvi osnovnih sredstev, zadol-
ževanju, dajanju poroštev in garancij, ko mo-
ra predhodno pridobiti soglasje drugega
družbenika.

Rg-104860
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00042 z dne 11. 2. 1997
pri subjektu vpisa D.J., Proizvodno pro-
dajno podjetje, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Prvomajska 37, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00858/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5348749
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 62
Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove dele;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-

gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-104865
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00021 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa EKRA-PLUS, d.o.o., Po-
slovne storitve in trgovina, Nova Gorica,
sedež: Bratov Hvalič 45, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skraj-
šane firme, vstop in izstop družbenika, spre-
membo zastopnikov, uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5547288
Firma: EKRA-PLUS – Živec & Co,

d.n.o., Poslovne storitve in trgovina, No-
va Gorica

Skrajšana firma: EKRA-PLUS – Živec &
Co, d.n.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Mlakar Adrijana, izstopila
29. 12. 1994; Živec Jožef Zvonimir, vstopil
28. 10. 1991, in Živec Dimitrij, vstopil
29. 12. 1994, Nova Gorica, Bratov Hvalič
45, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ži-
vec Jožef Zvonimir, razrešen 29. 12. 1994
kot direktor in imenovan za družbenika, ki
zastopa družbo brez omejitev, in družbenik
Živec Dimitrij, imenovan 29. 12. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-104869

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00076 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa FRANKO, Zastopanje in
agencija, d.o.o., Vipolže, sedež: Vipolže
72, Dobrovo, pod vložno št. 1/02942/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5736021
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Reja Franko, Dobrovo, Vi-

polže 72, vstop 12. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 01132
Sadjarstvo; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol.

Rg-104874

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00321 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa M.K.E., Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Srpenica, se-
dež: Srpenica 83, Srpenica, pod vložno
št. 1/01474/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 19. 2. 1998 / Stran 1237

Matična št.: 5485193
Ustanoviteljica: Eržen Vinko, izstop 3. 4.

1995; Eržen Ada, Kobarid, Mučeniška 25,
vstop 3. 4. 1995, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260

Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, 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
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-104878
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00668 z dne 14. 2. 1997
pod št. vložka 1/03675/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5987261
Firma: JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA

GORICA
Skrajšana firma: ŠPORTNI ZAVOD

NOVA GORICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Nova Gorica
Osnovni kapital: 8,253.890,80 SIT
Ustanoviteljici: Mestna občina Nova Go-

rica, Trg E. Kardelja 1, vložila 1,000.000
SIT, in Športna zveza Nova Gorica, Nova
Gorica, Bazoviška 4, vložila 7,253.890,80
SIT – vstopili 23. 4. 1996, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
zič Miloš, Nova Gorica, Delpinova 24, ime-
novan 24. 10. 1996 za v.d. direktorja, ki
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93030 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-105708
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01831 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa INFOS, Podjetje za vo-
denje, organizacijo in koordinacijo po-
slov, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Stomaž
8a, Ajdovščina, pod vložno št.
1/02887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732247
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Fajdiga Jurij, Vipava, Na hri-

bu 6, vstop 4. 3. 1993, vložek 1,504.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi: raziskovalno-razvojne, eko-
nomske, organizacijske, tehnološke in dru-

ge intelektualne storitve za potrebe gospo-
darstva, obrti, občanov in družbenih dejav-
nosti ter nudenje poslovnih informacij; sve-
tovanje in inženiring s področja kmetijstva;
računovodsko-finančno svetovanje in finanč-
ni posli, brez bančnih; nudenje računalniških
kapacitet, računalniški inženiring, izdelava
računalniških programov, obdelava podat-
kov itd.; grafična in namizna založniška de-
javnost; promet z nepremičninami in pre-
mičninami; administrativno tehnične storitve,
obdelava podatkov ter razmnoževanje in fo-
tokopiranje poslovnih in drugih listin; turi-
stično agencijske storitve doma in v tujini;
gostinske storitve prehrane in pijače; orga-
nizacija in izvajanje raznih poslovnih, druž-
benih, kulturnih, turističnih ter rekreacijskih
prireditev in srečanj; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki; pro-
izvodnja, prodaja in nabava kmetijskih izdel-
kov, sadja in zelenjave ter izdelkov iz le-teh;
proizvodnja izdelkov s področja komunika-
cijskih, računalniških in informacijskih siste-
mov; trgovina, leasing in izposoja kmetijskih
strojev, priključkov ter drugih strojev in na-
prav za kmetijstvo; finančni inženiring ter
posli zastavljalnice; menjalniški posli; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; zastopanje, po-
sredovanje, konsignacijski in komisijski po-
sli v prometu blaga in storitev doma in v
tujini; organizacija prevoza in prevozi blaga
v cestnem prometu doma in v tujini; izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih izdelkov general-
no in v maloobmejnem prometu; pripravljal-
na dela na gradbiščih; gradnja objektov in
delov objektov; splošna gradbena dela; po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
inštalacije pri gradnjah (električne, izolacij-
ske, vodovodne); druge inštalacije pri grad-
njah; zaključna gradbena dela.

Rg-105717
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00247 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa TRINGO, d.o.o., Trgovi-
na in gostinstvo, Idrija, sedež: Ljubljan-
ska 3, Idrija, pod vložno št. 1/03089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5761999
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Leban Danilo, Idrija, Ul.

1. maja 24, vstop 2. 6. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105731
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02658 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa BUŽINEL, Turizem, pre-
voz, Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež:
Bratuževa 13a, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/00359/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5296978
Firma: BUŽINEL, Turizem, trgovina,

prevoz, d.o.o.
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Skrajšana firma: BUŽINEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bužinel Ervin, Nova Gorica,

Žabji kraj 20, vstop 20. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bužinel Ervin, razrešen in ponovno
imenovan 29. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi

izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-105733
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02597 z dne 11. 3. 1997
pri subjektu vpisa TRANSPORTKOMERC,
Podjetje za transport in trgovino, Nova
Gorica, d.o.o., sedež: B. Hvalič 13, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01283/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425611
Firma: TRANSPORTKOMERC, Podjet-

je za transport in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSPORTKOMERC,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brešan Boris, Nova Gorica,

B. Hvalič 13, vstop 7. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-

mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
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no s kozmetičnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 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; 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 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105756
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02586 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa DITRADE, Proizvodnja
in trgovanje, Šempeter pri Gorici, d.o.o.,
sedež: Ulica Goriške fronte 26, Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/02229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in skraj-
šane firme, vstop družbenika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5574820
Firma: DITRADE, Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: DITRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: DOMENIS TRADE DI DO-

MENIS MILIVOJ, Gorizia, Italia, Via Crispi
2, vstop 19. 2. 1992, vložek 10.000 SIT,
in DOMENIS MILIVOJ, Šempeter pri Gorici,
Ulica Goriške fronte 26, vstop 20. 12.
1994, vložek 1,492.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131

Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;

5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z 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; 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-105765
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00218 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa GOSTOL – TOLMINSKE
STROJNE TOVARNE, Proizvodnja stro-
jev in naprav za površinsko obdelavo in
zaščito kovin in ostalih materialov,
d.o.o., Tolmin, sedež: Čiginj 63, Tolmin,
pod vložno št. 1/02542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5627516
Člani nadzornega sveta: Bašič Bojan,

Loncner Jožica in Laharnar Angel, izstopili
21. 3. 1996; Murovec Drago, Lovrič Bo-
jan, vstopila 21. 3. 1996, ter Gabršček Da-
vorin, vstopil 5. 4. 1996.

Rg-107044
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02482 z dne 2. 4. 1997
pri subjektu vpisa TTRC, Turistično, trgov-
sko, rekreativna dejavnost, d.o.o., Ko-
barid, sedež: Stresova 5, Kobarid, pod
vložno št. 1/02978/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5741696
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: PROJEKT, d.d., Nova Go-

rica, Kidričeva 9a, vložil 302.500 SIT, FIN-
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INVEST, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 11,
vložil 440.000 SIT, HIT, d.o.o., Nova Gori-
ca, IX. korpus 35, vložil 201.250 SIT, HIT-
INVEST, d.o.o., Nova Gorica, IX. korpus
35, vložil 508.750 SIT, in ALPKOMERC
TOLMIN, d.d., Most na Soči, Postaja 4,
vložil 57.500 SIT – vstopili 26. 2. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorčič Pavel, razrešen 20. 12.
1994; direktor Beguš Stanislav, Tolmin,
Prekomorskih brigad 14, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107093
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02455 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa 5 M, Trgovina, d.d., No-
va Gorica, sedež: Vipavska 68, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in nadzorni svet s temile
podatki:

Matična št.: 5582539
Osnovni kapital: 16,332.000 SIT
Ustanovitelja: EPI-PACK, Consulting,

oprema in materiali za pakiranje, d.o.o., No-
va Gorica, Vipavska 68, in INTRA, Inženi-
ring, oprema objektov, d.o.o., Nova Gori-
ca, Vipavska 68, vstopila 20. 12. 1991, vlo-
žila po 8.166.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Člani nadzornega sveta: Furlan Marija,
Mihelj Damjan in Gorjan Branko, vstopili
29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1997: 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
20300 Stavbno mizarstvo; 25210 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih delov, d.n.;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107097
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00444 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa ELTRA, d.o.o., Proizvod-
nja in trgovina, Nova Gorica, sedež: Sta-
ra pot 4, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03148/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5778999
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1997: 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-

dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 4531 Električne inštala-
cije; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne djavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107953
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00740 z dne 6. 5. 1997 pri
subjektu vpisa COMCOM, Računalništvo –
komunikacije, d.o.o., Idrija, sedež: Grilče-
va 15, Idrija, pod vložno št. 1/01996/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, spremembo poslovnih de-
ležev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5546052
Sedež: Idrija, Vojkova 4
Ustanovitelja: Troha Pavel, Spodnja Idri-

ja, Slovenska 31, vstop 10. 12. 1991, vlo-
žek 1,859.260 SIT, in Rupnik Zdravko, Idri-
ja, Srebrničeva 47, vstop 12. 10. 1992,
vložek 619.740 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5245 Trgovina na drobno z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-107958
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00208 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa HERBAL, Alternativna
dejavnost, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Vetrišče 7, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, vstop in izstop družbenika, spre-
membo zastopnika ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5457114
Firma: GIMUL, Trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: GIMUL, d.o.o.
Sedež: Miren, Orehovlje 2a
Ustanovitelj: Blažič Lidija, izstop 24. 12.

1996; Zanutto Paolo, Chiopris Viscone
(Udine), Ulica G. Battista Tiepolo 3, vstop
24. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Blažič Lidija, razrešena 24. 12.
1996; direktor Zanutto Paolo, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Spačal
Erika, Nova Gorica, Prvomajska ulica 38,
imenovana 24. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 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 me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi, in gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Rg-107959
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00609 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIPA INVEST 2, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Kidričeva 7, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, po-
večanje odobrenega kapitala in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5915279
Osnovni kapital: 1.806,564.000 SIT
Sprememba statuta z dne 22. 10. 1996.

Rg-107960
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02672 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa LULIK, Proizvodnja, tr-
govina in posredovanje, d.o.o., Ajdovšči-
na, Goriška 1, sedež: Goriška 1, Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/01107/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397723
Firma: LULIK, Proizvodnja, trgovina in

posredovanje, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: LULIK, d.o.o., Aj-

dovščina
Osnovni kapital: 1,787.000 SIT
Ustanovitelja: Lulik Silvan, Ajdovščina,

Goriška 1, in Žigon Lulik Zdenka, Šempe-
ter, Ul. 9. september 34, vstopila 20. 7.
1990, vložila po 893.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1997: 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
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Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-107974
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00440 z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa AGROIZBIRA, trgovina,
storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Kromberška cesta 1, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, vstop družbenika,
spremembo poslovnih deležev ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki

Matična št.: 5855896
Firma: TESTEN, Proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TESTEN, d.o.o.
Ustanovitelja: Testen Vladimir, vstopil

24. 5. 1994, in Testen Robert, vstopil
17. 4. 1997, oba iz Solkana, Pionirska uli-
ca 9, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932

Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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 koz-
metičnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
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svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-107975
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02437 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa STUDIO SIT, d.o.o.,
opremljanje objektov, Ozeljan, sedež:
Ozeljan 101, Šempas, pod vložno št.
1/03219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in skrajšane firme ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5801699
Firma: STUDIO SIT, d.o.o., opremlja-

nje objektov
Skrajšana firma: STUDIO SIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorič Samuel, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 27, vstop 8. 7.
1993, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-107976
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00576 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENIK TOLMIN,
Podjetje za opravljanje gradbene dejav-
nosti, d.o.o., Tolmin, sedež: Poljubinj

89h, Tolmin, pod vložno št. 1/01520/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
in vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5456550
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstop 20. 9. 1996; MO-
DRA LINIJA 2, PID, d.d., Koper, Prista-
niška ulica št. 8, vstop 20. 9. 1996, vlo-
žek 7,230.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-107978
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00465 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa AVTO-PRO-NET GORI-
CA, Družba za mednarodni transport,
d.o.o., sedež: C. 25. junija 1a, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5968623
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-107979
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00420 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa INTEX-GORICA, Posre-
dovanje in trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Erjavčeva 19, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02101/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5563321
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 7.

Rg-107980
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00725 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE,
d.o.o., za notranjo in zunanjo trgovino z
avtomobili in deli, Nova Gorica, sedež:
Bevkov trg 6, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756804
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem.

Rg-107982
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01962 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa ETACOM, Podjetje za
komercialno dejavnost in naložbe,
d.o.o., Cerkno, sedež: Platiševa 39,
Cerkno, pod vložno št. 1/01771/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, vstop in izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509343
Firma: ETACOM, Podjetje za komer-

cialno dejavnost, d.o.o., Cerkno
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: ETA, Tovarna elektroter-

mičnih aparatov, Cerkno, p.o., izstop 21. 7.
1992; ETA CERKNO, Tovarna elektroter-
mičnih aparatov, d.o.o., Cerkno, Platiševa
39, vstop 22. 7. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sedej Metod, Cerkno, Rožna ulica
8, ki od 9. 12. 1994 zastopa družbo z ome-
jitvijo, da mora pridobiti soglasje ustanovite-
lja pri sklepanju poslov in sprejemanju odlo-
čitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, obre-
menitev ali odtujitev nepremičnin, če to ni
izrecno opredeljeno v letnem programu de-
la; sklepanje posameznih poslov ter naje-
manje in dajanje srednjeročnih in dolgoroč-
nih posojil, ki presegajo 1,500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107983
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00619 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa I.K., d.o.o., proizvodnja
pohištva, Miren, sedež: Orehovlje 2a, Mi-
ren, pod vložno št. 1/02442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5599997
Ustanoviteljica: Lesno podjetje Koradin,

d.o.o., Miren, izstop 15. 12. 1993; ITA IN-
DUSTRIE TAVOLI E AFFINI S.R.L., San Vito
al Torre, Via Aquileta 8, vstop 17. 4. 1992,
vložek 43,919.381 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koradin Valter, razrešen 11. 1. 1994;
direktor Zanatto Paolo, Udine, Chiopris Vis-
cone, Via G.B. Tiepolo 3, imenovan 11. 1.
1994, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev, predhodni sklep edinega družbe-
nika pa je potreben za: nakup in prodajo
strojev, naprav, materiala, orodij, blaga, pre-
mičnin, ki so vir dohodkov, in proizvodov
nasploh, če presegajo vrednost 10% vred-
nosti osnovnega kapitala; postopke za pri-
dobitev novih kreditnih linij pri bančnih usta-
novah in drugih finančnih organizacijah v
državi; nalog bankam za obremenitev raču-
nov na osnovi vrednostnih papirjev in za
izvršitev plačilnih nalogov tudi v korist tret-
jim osebam, preko odobrenih kreditnih limi-
tov ter za druge posle preko bančnih raču-
nov, vključno s pasivnimi računi; nakup, pro-
dajo, obremenitev oziroma za vsakršno raz-
polaganje z nepremičninami družbe; prošnje
bančnim inštitucijam in finančnim organiza-
cijam za izdajo garancij; nakup in prodajo
licenc in patentov tretjim osebam; odobra-
vanje kreditov in opravljanje finančnih ter
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kreditnih poslov, če niso povezani z osnov-
no dejavnostjo družbe; prenos in odpis dol-
gov; sovlaganja, deleže in delniške vloge v
drugih družbah ali podjetjih; ustanavljanje
podružnic, predstavništev, agencij, skladišč
in uradov v državi in tujini; ter prokuristka
Spačal Erika, Nova Gorica, Prvomajska 38,
imenovana 14. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlakenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami, in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-107985
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00188 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa BALAJ, Družba za pro-
met in trgovino, Ajdovščina, d.o.o., se-
dež: Vilharjeva 47, Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/01282/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža,
vstop in izstop družbenika, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5422515
Firma: MI-2, Proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: MI-2, d.o.o., Miren
Sedež: Miren, Miren št. 10
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanoviteljica: Bat Ivo, izstop 16. 1.

1997; Ušaj Almira, Nova Gorica, Loke 26b,
vstop 16. 1. 1997, vložek 1,557.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bat Ivo, razrešen 16. 1. 1997; direk-
torica Ušaj Almira, imenovana 16. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 17710 Proizvodnja noga-
vic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih oblačil; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 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, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
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posredništvom; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Rg-107988
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00435 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa GROSIST GORICA, Tr-
govina na debelo in drobno, d.d., Šem-
peter pri Gorici, sedež: Nikole Tesle 10,
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/01046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5001595
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valenčič Dragan, Šempeter pri Gori-
ci, Podmark 24, ki od 19. 7. 1996 zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Drašček Darja,
Zorn Zvonko, Berginc Marjan, Jereb Rado-
van in Fakuč Vera, izstopili 12. 7. 1996;
Jereb Radovan, Debeljak Zorko, Lojk Go-
razd, Zorn Zvonko in Berginc Marjan, vsto-
pili 12. 7. 1996.

Sprememba statuta z dne 12. 7. 1996.

Rg-107989
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00134 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa GULILES, lesna prede-
lava-uvoz-izvoz, Vrtovin, d.o.o., sedež: Vr-
tovin 27, Črniče, pod vložno št.
1/01092/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika ter spremembo
poslovnega deleža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5389585
Ustanovitelj: Passalenti Daniele, izstop

21. 1. 1997; Pirjevec Srečko, Črniče, Vr-
tovin 27, vstop 21. 1. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurista Passalenti Daniele in Ferletič Hele-
na, razrešena 22. 1. 1997; prokuristka Pir-
jevec Anita, Črniče, Vrtovin 27, imenovana
22. 1. 1997.

Rg-107991
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00060 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa AMTEK, d.o.o., aran-
žerstvo, materiali, tehnika, ekonomija,
komerciala ter zunanjetrgovinske stori-
tve, Nova Gorica, sedež: Industrijska 5,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00756/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika in spremembo deleža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5337062
Ustanovitelji: Makarovič Adriano, Nova

Gorica, Rutarjeva 10b, vstop 17. 1. 1990,
vložek 790.740 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bric Miloš, izstop 23. 12. 1996;
Golob Branko, Nova Gorica, Valentinčiče-
va 26, vstop 14. 4. 1994, vložek 257.850
SIT, in METAL WORLD DI PAVIOTTI & CO

s.n.c., Pavia di Udine, Zona industriale San
Mauro, vstop 23. 12. 1996, vložek
670.410 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-107993
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00034 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa EKO – IUS, Gospodar-
sko svetovanje, d.o.o., Solkan, sedež:
Trg M. A. Plenčiča 23, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01069/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vstop družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390818
Sedež: Solkan, Trg M. A. Plenčiča 23
Ustanovitelj: Bevčič Albert, izstop 24. 12.

1996; Bevčič Albert, Nova Gorica, Ledine 8,
vstop 24. 12. 1996, vložek 2,120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-107998
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00622 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELTEH, Servis, trgovi-
na, import-export, proizvodnja, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Erjavčeva 24, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02525/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop družbenikov in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5629136
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Erženičnik Dušan, Komen,

Zagrajec 2, vstopil 23. 6. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Leban Neva, Lisjak Klavdijo, Ravnik Iz-
tok, Usicco Rado in Stanisavljevič Rado-
van, izstopili 31. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami

za ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107999
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00562 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO STANO-
VANJSKA DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Goriška c. 23b, Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00734/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop in vstop družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5210461
Ustanoviteljica: MAKSIMA 1, d.d., poob-

laščena investicijska družba, Ljubljana, Šu-
bičeva 2, vstop 4. 12. 1995, vložek
3,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, iz-
stop 4. 12. 1995.

Rg-108000
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00055 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa I.K., d.o.o., proizvodnja
pohištva, Miren, sedež: Orehovlje 2a, Mi-
ren, pod vložno št. 1/02442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5599997
Ustanovitelj: ITA INDUSTRIE TAVOLI E

AFFINI S.R.L., izstop 23. 12. 1996; BOS-
COVI S.a.S di Oliviano Vittor, Udine, Va Mar-
co Volpe 43, vstop 23. 12. 1996, vložek
43,919.381 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-108002
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02535 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa TD GORICA, Trgovina
na debelo, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Grčna 1, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01796/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, izstop in vs-
top družbenikov in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5528267
Osnovni kapital: 4,176.500 SIT
Ustanovitelji: KURIVO GORICA, p.o., Tr-

govina Nova Gorica, Nova Gorica, Grčna 1,
vložilo 965.133 SIT, Bavčar Darko, Vipava,
Budanje 132b, vložil 284.478 SIT, Bavčar
Nadja, Anhovo, Prilesje 16, vložila 109.608
SIT, Bratina Milena, Šempas 71, vložila
85.343 SIT, Bratina Zdravko, Dobravlje,
Stomaž 53, vložil 102.914 SIT, Čargo Bri-
gita, Črniče, Selo 66, vložila 71.120 SIT,
Černe Jakob, Hruševje, Studenec 12, vložil
63.171 SIT, Črnigoj Egidij, Ajdovščina, Lo-
kavška c. 6, vložil 351.669 SIT, Derman
Vida, Volčja Draga, Vogrsko 129, vložila
93.567 SIT, Figelj Marija, Nova Gorica, Grč-
na 50, vložila 99.567 SIT, Hrovatin Iva, Volč-
ja Draga, Vogrsko 119, vložila 99.567 SIT,
Hvalica Jožef, Volčja Draga, Vogrsko 111,
vložil 137.219 SIT, Kofol Ljubo, Nova Gori-
ca, Kidričeva 31, vložil 63.171 SIT, Koren
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Andrej, Postojna, Zalog 5, vložil 102.914
SIT, Lapajne Bogdan, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 15, vložil 102.914 SIT, Lipi-
cer Irena, Šempas 65b, vložila 153.953
SIT, Pahor Vojka, Nova Gorica, Cankarjeva
84, vložila 100.404 SIT, Pavlin Branka, Gr-
gar 38, vložila 106.261 SIT, Pelicon Anton,
Šempas 63, vložil 125.087 SIT, Plahuta
Nada, Nova Gorica, Kidričeva 30, vložila
61.497 SIT, Prinčič Karlo, Nova Gorica, M.
Kogoja 40, vložil 139.311 SIT, Ukmar Hed-
vika, Nova Gorica, Velika pot 3, vložila
99.567 SIT, Uršič Aleksandra, Nova Gori-
ca, Pod gričem 3, vložila 99.567 SIT, Vid-
mar Slavko, Nova Gorica, Vipavska c. 106,
vložil 131.362 SIT, Zavrtanik Vera, Solkan,
Langobardska 3, vložila 91.619 SIT, Za-
vrtanik Viljem, Nova Gorica, Stara pot 5,
vložil 63.171 SIT, in Winkler Bogdan, Grgar
42, vložil 63.171 SIT, ki so vstopili 26. 7.
1997, ter Beguš Simon, Šempeter pri Gori-
ci, Ivana Suliča 6c, vložil 83.670 SIT, Mar-
kočič Dolores, Dobrovo, Drnovk 3, vložila
41.835 SIT, Nedoh Marija, Hruševje, Veli-
ko Ubeljsko 11a, vložila 41.835 SIT, in Ko-
šuta Drago, Šempas 80, vložil 41.835 SIT,
ki so vstopili 28. 12. 1994 – odgovornost:
ne odgovarjajo; Antonić Milena, izstopila
30. 4. 1992; Dražić Radovan, Maričić Mi-
roslav, Peričić Damir, Vidmar Albin, Bugarin
Josip, Dujić Pero, Bavčar Maksimiljana, Re-
pič Bogomir, Pižent Angel in Markočič Igor,
izstopili 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-
mar Albin, razrešen 28. 12. 1994; direktor
Bavčar Darko, imenovan 28. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-108003
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00306 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa CELES, Lesna industrija,
d.o.o., sedež: Pot na Zavrte 23, Cerkno,
pod vložno št. 1/03229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo osnovnih vložkov, čla-
ne nadzornega sveta in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5790930
Osnovni kapital: 16,890.000 SIT
Ustanovitelji: Prezelj Andrej, Cerkno, Pla-

tiševa 25, vložil 2,520.000 SIT, Kenda Mar-
jan, Cerkno, Cesta OF 6, vložil 2,320.000
SIT, Prezelj Peter, Idrija, Kajuhova 30a, vlo-
žil 2,320.000 SIT, Podgornik Marija, Spod-
nja Idrija 155, vložila 2,320.000 SIT, Sedej
Vladimir, Spodnja Idrija 154, vložil
1,000.000 SIT, Kenk Jože, Črni vrh nad
Idrijo, Črni vrh 108, vložil 400.000 SIT,
Kenda Jožef, Cerkno, Dolenji Novaki 16,
vložil 2,200.000 SIT, Mlakar Marko, Cerk-
no, Platiševa 67, vložil 510.000 SIT, Pri-
možič Marko, Cerkno, Cvetkova cesta 37,
vložil 500.000 SIT, Golob Friderik, Cerkno,
Poče 12, vložil 200.000 SIT, Kacin Janez,
Cerkno, Podlanišče 11, vložil 200.000 SIT,
Boškin Vojko, Idrija, Levstikova 8, vložil
120.000 SIT, Mavri Stanislav, Cerkno, Mo-
staniška cesta 58, vložil 120.000 SIT,
Štremfelj Drago, Cerkno, Orehek 24, vložil
120.000 SIT, Makuc Stanislav, Cerkno, Po-
lice 13, vložil 120.000 SIT, Bevk Jože,
Cerkno, Ravne 23, vložil 80.000 SIT, Ras-
pet Anica, Cerkno, Vojkove brigade 12, vlo-
žila 800.000 SIT, Bernik Robert, Železniki,

Ševlje 37, vložil 80.000 SIT, Dežela Marija,
Cerkno, Podlanišče 32, vložila 80.000 SIT,
Platiše Ivan, Cerkno, Poče 22, vložil 80.000
SIT, Rojc Anton, Cerkno, Poljane 15, vložil
80.000 SIT, Prezelj Mateja, Cerkno, Mo-
staniška cesta 43, vložila 80.000 SIT, Pur-
gar Jožef, Cerkno, Poče 4, vložil 80.000
SIT, Lapanja Irena, Cerkno, Platiševa 15,
vložila 80.000 SIT, Bajt Ivan, Spodnja Idrija
160, vložil 80.000 SIT, Močnik Vekoslav,
Cerkno, Orehek 15, vložil 80.000 SIT, Ru-
tar Elizabeta, Cerkno, Pot v Strano 4, vložila
80.000 SIT, Florjančič Nadja, Cerkno, Trg
31. divizije 8, vložila 80.000 SIT, Hvala Ra-
divoj, Cerkno, Ravne 17, vložil 80.000 SIT,
in Lapanja Vojko, Spodnja Idrija 160, vložil
80.000 SIT – vstopili 10. 8. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Člana nadzornega sveta: Kenk Jože in
Sedej Vladimir, vstopila 16. 12. 1996.

Rg-108004
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00137 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa PROSPEKTBIRO, Pro-
pagandno podjetje, d.o.o., sedež: Soška
17, Solkan, pod vložno št. 1/00107/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenikov in spremembo poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5003130
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 8,695.216 SIT, ki je vstopil 1. 1. 1995,
ter Furlanič Fausto, Ankaran, Tomažičeva
10, vložil 5,197.021 SIT, Furlanič Mirjana,
Ankaran, Tomažičeva 10, vložila 1,040.098
SIT, Furlanič Rok, Ankaran, Tomažičeva 10,
vložil 346.699 SIT, Furlanič Tina, Ankaran,
Tomažičeva 10, vložila 346.699 SIT, Lasič
Peter, Šempeter pri Gorici, Opekarniška
12, Vrtojba, vložil 27,888.484 SIT, Nemec
Angel, Nova Gorica, Pri hrastu 7, Krom-
berk, vložil 31,858.190 SIT, Nemec Jana,
Nova Gorica, Pri hrastu 7, Kromberk, vloži-
la 866.748 SIT, Nemec Mirjam, Nova Gori-
ca, Pri hrastu 7, Kromberk, vložila
1,213.447 SIT, in Nemec Tanja, Nova Go-
rica, Pri hrastu 7, Kromberk, vložila
693.398 SIT, ki so vstopili 6. 1. 1997 –
odgovornost: ne odgovarjajo; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in
Arkda ena, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., izstopili 7. 2. 1997.

Rg-108006
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00279 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LUCI-
JANA BRATKOVIČA-BRATUŠA, Renče,
p.o., sedež: Renče 24, Renče, pod vložno
št. 1/00093/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev vpisa z zakonom in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089034
Firma: OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA

BRATKOVIČA-BRATUŠA, Renče
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Nova

Gorica, izstop 23. 12. 1996; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg E. Kardelja
1, vstop 24. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-108007
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00304 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa WP LIVARNA, d.o.o., se-
dež: IX. Korpus 116, Solkan, pod vložno
št. 1/03401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5856078
Firma: LIVARNA GORICA, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bockmann Antonio, Unterhaching, An-
dresen str. 5, imenovan 28. 2. 1997.

Pri vpisu prokurista je bila tuja črka z
dodatnimi oznakami vpisana tako, da je bila
dodatna oznaka izpuščena.

Rg-108008
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00434 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa I & Z ČIBEJ, d.k., po-
slovne storitve, Ajdovščina, sedež: Gre-
gorčičeva 27, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in skrajšane firme, vstop in izstop druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5421446
Firma: FERTIS, Upravljanje stanovanj

in inženiring, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: FERTIS, d.o.o., Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Opekar-

niška 15b, Vrtojba
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čibej Ivo, izstop 16. 4.

1997; Ferjančič Silvan, Šempeter pri Gori-
ci, Opekarniška 15b, Vrtojba, vstop 16. 4.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Čibej Zlata, razrešena 16. 4.
1997; direktor Ferjančič Silvan, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Ferjančič Janus, ki
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, razen za posle, ki se nanaša-
jo na obremenitev in odsvojitev nepremič-
nin, ter za posle, katerih vrednost presega
500.000 SIT, za kar potrebuje soglasje
ustanovitelja družbe, oba iz Šempetra pri
Gorici, Opekarniška 15b, Vrtojba, imenova-
na 16. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1997: 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
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na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-108009
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02473 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa FERIMEX, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ajdovščina, sedež: To-
varniška 5, Ajdovščina, pod vložno št.
1/02648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5680506
Ustanoviteljica: Kavčič Jurij, izstop

29. 10. 1996; Pavlič Kavčič Majda, Aj-
dovščina, Grivška pot 5, vstop 20. 10.
1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Jurij, razrešen 29. 10. 1996;
direktorica Pavlič Kavčič Majda, imenova-
na 29. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-108010
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00305 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZUERNLIV, livarna,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ajševica 35,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03525/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, razširitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5907730
Sedež: Solkan, IX. Korpusa 116
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Frantar Tanja, razrešena 28. 2.
1997; prokurist Mihelj Oskar, Šempas
193a, imenovan 28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-108011
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00316 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa MANUFAKTURA, Trgov-
sko podjetje, d.d., Nova Gorica, sedež:
Kidričeva 18, Nova Gorica, pod vložno št.

1/00065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5025168
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-

kanja Marija, Nova Gorica, XXX. divizije 10,
razrešena 12. 3. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-108012
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00318 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa WAL-MA SPED, Špedi-
cija, d.o.o., Spodnja Idrija, sedež: Slo-
venska 31, Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/00413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5296064
Ustanovitelja: Kurtanjek Irena, izstopila

18. 12. 1996, Seljak Iztok, izstopil 31. 12.
1996; HIDRIA TRADING, Mednarodna tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 6, vsto-
pil 18. 12. 1996, vložil 150.000 SIT, in
HIDRIA TRADING, Ljubljana, Nazorjeva 6,
vstopil 31. 12. 1996, vložil 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-108015
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00362 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa ŽIVEX, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Volčja Draga, sedež: Volčja
Draga 40, Volčja Daga, pod vložno št.
1/01155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo po-
slovnih deležev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5403014
Ustanovitelji: Žižmond Viljem, Volčja Dra-

ga 40, ki je vstopil 27. 8. 1990, ter Vodopi-
vec Nadja, Dornberk, Potok 6, Žižmond Kle-
men, Volčja Draga 40, in Žižmond Bojan,
Nova Gorica, Milojke Štrukelj 38, ki so vsto-
pili 24. 2. 1995 – vložili po 875.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Jarc Miran,
izstopil 31. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-

no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-108016
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00406 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM –
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA
GORICA, sedež: Gradnikove brigade 7,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01905/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5107172
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tavčar Marjan, razrešen 31. 12.
1996; direktor Podobnik Rafael, dr. stom.,
Nova Gorica, Cankarjeva 15, imenovan
1. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108018
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00380 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENO OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., sedež: To-
varniška 5, Ajdovščina, pod vložno št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5067715
Člani nadzornega sveta: Lesar Miran,

Furlan Liljana, Lozar Bernard in Črv Teja,
izstopili 2. 4. 1997; Čotar Marija, Lemut
Mali Vida, Mozetič Jordan in Krečič Albin,
vstopili 2. 4. 1997.

Rg-108021
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00394 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa CAR, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
Goriške fronte 27, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/01985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
izstop in vstop družbenikov, spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538823
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Komel Slavko in Semolič

Karmen, izstopila 19. 2. 1997; Semolič Ra-
dovan in Semolič Bojan, oba iz Šempetra
pri Gorici, Prekomorskih brigad 2, vstopila
19. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komel Slavko, razrešen 19. 2. 1997;
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direktor Semolič Bojan, imenovan 19. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
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; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami, in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 62488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108022
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00769 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa GOSTOL – TOLMINSKE
STROJNE TOVARNE, proizvodnja stro-
jev in naprav za površinsko obdelavo in
zaščito kovin in ostalih materialov,
d.o.o., Tolmin, sedež: Čiginj 63, Tolmin,
pod vložno št. 1/02542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnih deležev in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5627516
Ustanovitelja: Leban Rajko, vložil

687.259 SIT, in Leban Rajko, vložil
488.339,60 SIT, oba iz Mosta na Soči,
Modrej 27, vstopila 19. 12. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Bašič Bojan in Kralj
Majda, izstopila 19. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta. Lovrič Bojan,
izstopil 12. 11. 1996; Klanjšček Borut,
vstopil 12. 11. 1996.

Rg-108023
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00374 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa MINES IB, Podjetje za
proizvodnjo opreme in strojnih elemen-
tov, d.o.o., Kobarid, sedež: Pri Malnih 6,
Kobarid, pod vložno št. 1/03569/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika, spremembo poslovnega dele-
ža in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5931096
Ustanovitelj: Koren Edo-Marjan, Koba-

rid, Pri Malnih 6, vstop 22. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Podoreh Ljubo, izstop 27. 11. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Podoreh Ljubu, ki je bil razrešen 27. 11.
1996.

Rg-108024
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00066 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa AVTOMAGAZIN, Trgov-
sko in servisno podjetje, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Branik 87, Branik, pod vlož-
no št. 1/02495/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika, spremem-
bo poslovnega deleža, povečanje kapitala
in pripojitev družbe KOSMOS, d.o.o., Bra-
nik, s temile podatki:

Matična št.: 5616603
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kosmina Dušan, Branik 87,

vstop 31. 3. 1992, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost. ne odgovarja; Graziutti Valter,
izstop 30. 12. 1996.
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Pripojitev družbe KOSMOS, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Branik, je vpisana na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 14. 1.
1977.

Rg-108025
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00165 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa KOSMOS, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Branik, sedež: Branik
87, Branik, pod vložno št. 1/00630/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev k družbi AVTOMAGAZIN, d.o.o., Branik,
s temile podatki:

Matična št.: 5322847
Pripojitev k družbi AVTOMAGAZIN, Tr-

govsko in servisno podjetje, Nova Gorica,
d.o.o., je vpisana na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 14. 1. 1997. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-108026
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00478 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa 42, Studio za arhitektu-
ro mesta, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 13a, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01573/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5481163
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 52473 Dejav-
nost papirnic; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano

tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-108027
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00479 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa STUDIO AXA, Arhitektu-
ra, ekologija, inženiring, oblikovanje, ur-
banizem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 13, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5547610
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 52473 Dejav-
nost papirnic; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov

za kulturne prireditve; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-108028
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00472 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa STUDIO KOZOROG, Ar-
hitektura, oblikovanje, izdelava tehnič-
ne dokumentacije, inženiring, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Prvomajska 13, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01761/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5532116
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 52473 Dejav-
nost papirnic; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih imetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-108029
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00435 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa MEBLES, d.o.o., Trgov-
sko podjetje, Nova Gorica, sedež: Indu-
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strijska 5, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, izstop družbenika in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5733502
Firma: MEBLES, Trgovska družba,

d.o.o., Renče
Skrajšana firma: MEBLES, d.o.o., Renče
Sedež: Renče, Žigoni 24
Ustanoviteljici: Drekonja Jordan, izstopil

21. 4. 1997; Krivec Antonija, Nova Gorica,
Cankarjeva 74, in Žigon Silva, Renče, Žigo-
ni 24, vstopili 4. 3. 1993, vložili po 795.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drekonja Jordan, razrešen 21. 4.
1997; direktorica Žigon Silva, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Krivec Antonija, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorice, imenovani 21. 4. 1997.

Rg-108031
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00476 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa INDE, SALONIT AN-
HOVO, Podjetje za zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
Anhovo, pod vložno št. 1/01848/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5284538
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

direktor Bajc Jože, razrešen 15. 5.
1997; direktor Kavčič Bojan, Tolmin,
Cankarjeva 2, imenovan 15. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, razen za
pravne posle: 1) katerih vrednost prese-
ga 10.000 DEM v dinarski protivrednosti
na dan sklenitve posla, 2) ne glede na
vrednost posla, kadar daje vlagatelj za
izvedbo ali kreditiranje posla garancije ali
take posle kreditira, ki se nanašajo na: 3)
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ter drugih pomembnejših
osnovnih sredstev, katerih vrednost pre-
sega 10.000 DEM v dinarski protivred-
nosti na dan sklenitve posla, 4) dajanje
ali prevzemanje garancij ter dajanje in na-
jemanje posojil, ki presegajo zneske iz 1.
točke, 5) nakup, prodaja ali drugačno od-
tujitev deležev, za katere potrebuje pred-
hodno soglasje skupščine družbe.

Rg-108032
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00438 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški avto-
transport, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčiče-
va 15, Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in osnovnih vložkov ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5496152
Osnovni kapital: 49,743.000 SIT
Ustanovitelji: Kosmač Franc, Idrija, Go-

dovič 19a, vložil 549.250 SIT, Nemec Dar-
ko, Miren, Orehovlje 40, vložil 1,059.200
SIT, Kosmač Darko, Spodnja Idrija 100,
vložil 489.200 SIT, Škabar Sergej, Miren
82, vložil 1,027.250 SIT, Brešan Boris, No-
va Gorica, Ul. bratov Hvalič 13, vložil

929.790 SIT, Rojc Vinko, Dornberk, Stri-
tarjeva 3, vložil 1,036.200 SIT, Švagelj Se-
verin, Štanjel, Hruščevica 21, vložil
1,150.990 SIT, Černe Vojko, Šempeter,
Cesta na Čuklje 70a, vložil 1,194.440 SIT,
Simsič Edi, Šempeter, Markova pot 3, vložil
1,026.080 SIT, Šiljac Seka, Metlika, Ul. na
trgu 5, vložila 620.070 SIT, Božič Ivan,
Cerkno, Straža 3a, vložil 119.660 SIT, Moč-
nik Gabrijel, Cerkno, Dolnji Novaki 28, vlo-
žil 119.590 SIT, Lapajne Simon, Spodnja
Idrija, Govejk 11, vložil 20.080 SIT, Stibilj
Žarko, Ajdovščina, Ustje 69, vložil
2,781.200 SIT, Čermelj Vojko, Ajdovščina,
I. Kosovela 8, vložil 257.370 SIT, Koron
Evgen, Črniče, Batuje 79, vložil 1,273.640
SIT, Gomizelj Tomo, Vipava, Vojkova 51,
vložil 824.600 SIT, Mavrič Branko, Dobro-
vo, Brdice pri Neblem 4, vložil 1,011.090
SIT, Stepančič Goran, Renče, Vrtoče 16,
vložil 1,173.330 SIT, Rusjan Stanislav, Mi-
ren 130, vložil 1,021.130 SIT, Lah Ivo,
Dornberk, Kolodvorska 16, vložil 940.340
SIT, Klančič Emil, Renče, Bilje 19a, vložil
442.180 SIT, Spačal Zvonko, Kostanjevica
106, vložil 946.160 SIT, Mamilovič Franc,
Nova Gorica, Rada Simonitija 11, vložil
1,002.360 SIT, Pavlin Ivan, Nova Gorica,
Bevkova 39, vložil 1,007.890 SIT, Černe
Edvin, Renče, Oševljek 33, vložil
1,099.750 SIT, Petkovšek Bernard, Idrija,
Godovič 1, vložil 20.080 SIT, ki so vstopili
4. 1. 1991; Černic Marko, Šempeter pri
Gorici, Goriška 16, vložil 602.170 SIT, Le-
mut Ivan, Ajdovščina, Polževa 29, vložil
513.510 SIT, Mavrič Darko, Ajdovščina, Na
Livadi 4, vložil 307.450 SIT, Terčič Rudi,
Renče, Renški Podkraj 13a, vložil 302.360
SIT, Ferenac Milan, Dornberk, Prvačina 27,
vložil 891.140 SIT, Merlak Anton, Rovte
89a, vložil 989.980 SIT, in LA GORIZIANA
S.R.L., Gorizia, Via Duca d’Aosta180, vloži-
la 19,520.440 SIT, ki so vstopili 17. 5.
1992, ter Mladovan Franko, Šempas, Oze-
ljan 19a, vložil 366.550 SIT, Bandelj Jože,
Branik, Zavino 18, vložil 919.670 SIT, Ko-
govšek Jožef, Spodnja Idrija, Pod brezami
12, vložil 751.160 SIT, in Švigelj Anton,
Cerknica, Bezuljak, vložil 1,259.000 SIT,
ki so vstopili 19. 11. 1994 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-108036
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00419 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa ABK-INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska
76, sedež: Vrtojbenska 76, Šempeter,
pod vložno št. 1/01817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5512581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stepančič Miloš, Šempeter pri Gori-
ci, Cvetlična 12, razrešen 12. 3. 1998 in
ponovno imenovan 13. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-108041
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00488 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa VINOSA, Proizvodnja in
promet prehrambenih izdelkov, pro-

izvodno in tržno svetovanje, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Cebejeva 3a, Ajdovšči-
na, pod vložno št. 1/02889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5732131
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 01131

Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15870 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74820 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-108042
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00520 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa KAMST, Podjetje za tr-
govino in turizem, d.o.o., Idrija, sedež:
Gortanova 4, Idrija, pod vložno št.
1/01082/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop družbenika in spremembo po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5394813
Ustanovitelja: Brence Marko, Idrija, Gor-

tanova 4, vstop 26. 6. 1990, vložek
1,204.100 SIT, in PERFECTA, Gradbena
dela in trgovina, d.o.o., Idrija, Lapajnetova
7, vstop 13. 9. 1996, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-100399
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00578 z dne 25. 11. 1996
pri subjektu vpisa Kmetijstvo Vipava Pod-
jetje AGROGORICA, p.o., Šempeter, se-
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dež: Goriške fronte 11, 5290 Šempeter,
pod vložno št. 1/01022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, sedeža, skrajšane
firme, kapital, spremembo ustanoviteljev,
spremembo zastopnika, nadzorni svet,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5376394
Firma: AGROGORICA, d.d.
Skrajšana firma: AGROGORICA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-

tojbenska 48
Osnovni kapital: 638,510.000 SIT
Ustanovitelji: KK Vipava n.sol.o. TOZD

Kmetijska proizvodnja, n.sol.o., izstop
31. 10. 1995; KK Vipava n.sol.o. TOZD
Sadje Gorica n.sol.o., Šempeter pri Gorici,
izstop 31. 10. 1995; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja R
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
31. 10. 1995, vložek 63,850.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 31. 10. 1995, vložek 63,850.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 31. 10. 1995, vložek
428,376.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; delavci interne razdelitve, Šempeter
pri Gorici, Vrtojbenska 48, vstop 31. 10.
1995, vložek 53,780.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; delavci notranjega od-
kupa, Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,
vstop 31. 10. 1995, vložek 28,654.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Davorin, Nova Gorica, Can-
karjeva 42, razrešen 3. 9. 1996 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rustja Jurij, Maj-
cen Franc in Lovrič Bojan, vsi vstopili 6. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 2040
Proizvodnja lesene embalaže 2852 Splo-
šna mehanična dela; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;

5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00800/01235
- 1996/ST z dne 22. 10. 1996.

Rg-101185
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01866 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa KOSOVEL, Transport in
trgovina, d.o.o., Branik, sedež: Preserje
14a, 5295 Branik, pod vložno št.
1/02161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, spremembo skrajšane firme ter razši-
ritev in uskladitev dejavnosti s standarno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5566347
Firma: KOSOVEL, Transport in trgovi-

na, d.o.o.

Skrajšana firma: KOSOVEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kosovel Srečko in Koso-

vel Zdravko, oba iz Branika, Preserje 14a,
vstopila 6. 2. 1992, vložila po 1,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg-104000
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00426 z dne 13. 6. 1996
pri subjektu vpisa TIKANILA, Tovarna me-
dicinske opreme Kobarid, d.o.o., sedež:
Goriška cesta 5a, 5222 Kobarid, pod
vložno št. 1/02725/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5685427
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Makuc Julijan, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Velišček Branko, Kobarid, Šarfova
ulica 13, imenovan 1. 6. 1995, lahko skle-
ne posle o razpolaganju z nepremičninami
ali z njihovim delom ali posle o obremenitvi
nepemičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi podobne posle le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine družbe.

Rg-104710
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00692 z dne 18. 2. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO, Raz-
vojno raziskovalni inštitut, d.o.o., Anho-
vo, sedež: Anhovo, 5210 Anhovo, pod
vložno št. 1/01736/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5513774
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 2466

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-

voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-104711
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00656 z dne 18. 2. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO -
VZDRŽEVANJE, d.o.o., Anhovo, sedež:
Anhovo, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5513740
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 2030

Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 40105 Distri-
bucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-104717
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00628 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALA TOLMIN,
Javno podjetje, d.d., sedež: Poljubinj
89h, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00116/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in spremembo statuta z dne
19. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5077532
Člani nadzornega sveta: Florjančič Mari-

ja in Laharnar Karlo, izstopila 19. 11. 1996;
Krivec Danijel, Loncner Jožica in Uršič Sta-
nislav, vsi vstopili 19. 11. 1996; Kurinčič
Marko, vstopil 15. 11. 1996; Rutar Berti,
Tuta Verena in Carli Radko, izstopili 19. 11.
1996 ter Rutar Berti, Carli Radko in Tuta
Verena, vstopili 19. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-104733
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00347 z dne 21. 2. 1997
pri subjektu vpisa NORBIT, Zastopanje,
trgovina, d.o.o., Kojsko, sedež: Kojsko
39, 5211 Kojsko, pod vložno št.
1/03128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5772010
Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 2821

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
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steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-104749
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00010 z dne 26. 2. 1997
pri subjektu vpisa HIPO, Gradbeni mate-
rial Ložice, d.o.o., sedež: Ložice 11,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/00624/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, spre-
membo skrajšane firme ter uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5322928
Firma: HIPO, Gradbeni material, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stanič Jožica, Nova Go-

rica, Tolminskih puntarjev 2, vstop 21. 12.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104760
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00405 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa SIGUREX STORITVE IN
TRGOVINA, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Loke 14, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, vstop in
izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti, spremem-
bo zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5598273
Firma: SIGUREX CANZUTTI & CO.,

Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SIGUREX CANZUTTI

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

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Loke 14a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlin Marjan, izstopil

27. 6. 1995; Canzutti Marinka, Nova Gori-
ca, Loke 14, vstop 27. 6. 1995, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Mačkovšek Aliče, Šem-
peter pri Gorici, Markova pot 8, vstop 27. 6.
1995, vložek 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlin Marjan, razrešen 27. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90005
Druge storitve javne higiene.

Rg-104778
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00755 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO -
HOLDING, p.o. Anhovo, sedež: Anhovo,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/00127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standarno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5043816
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 2222

Drugo tiskarstvo; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7522 Obramba;  75252 Po-
klicno in prostovoljno gasilstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8512 Izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 9000 Storitve
javne higiene; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-104779
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00645 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa INDE, SALONIT AN-
HOVO, Podjetje za zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/01848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standarno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284538
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi 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; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
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tev; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85325
Dejavnost invalidskih podjetij; 9000 Stori-
tve javne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-104839
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02595 z dne 5. 2. 1997
pri subjektu vpisa OSWALD, Svetovanje,
raziskave, zastopstva, Šempeter pri Go-
rici, d.o.o., sedež: Goriška 17, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/01928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, spremembo skrajšane firme in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5544998
Firma: OSWALD, Svetovanje, raziska-

ve, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: OSWALD, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Osvald Marija, Šempe-

ter pri Gorici, Goriška 17, vstop 12. 11.
1991, vložek 1,520.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osvald Marija, razrešena 11. 4.
1994 kot v.d. direktorja in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost se razširi na: pridelava in do-
delava semena in sadik vrtnin.

Rg-104853
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00105 z dne 7. 2. 1997
pod št. vložka 1/03673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122126
Firma: MOBILCENTER, Trgovsko pod-

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

govornostjo
Sedež: 5293 Volčja Draga, Vogrsko

158L
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: Marvin Darko, Volčja Dra-

ga, Vogrsko 158L, vstop 22. 1. 1997, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Presotto Claudio, Sacile, Via Mario
Balliana 2, vstop 22. 1. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bonaldo Walter, Orsago, Via A, Moro 17,
vstop 22. 1. 1997, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bonaldo Gian-
petro, Orsago, Via Molino 8, vstop 22. 1.
1997, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bonaldo Fanie, Orsago, Via
A. Moro 21, vstop 22. 1. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Presotto Claudio, imenovan 22. 1.

1997, mora imeti sklep skupščine za nakup
in prodajo nepremičnin in za najemanje kre-
ditov; prokurist Marvin Darko, imenovan
22. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-104862
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00028 z dne 12. 2. 1997
pri subjektu vpisa MERY, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Ob Hublju 8, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/01687/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5520100
Osnovni kapital: 1,508.100 SIT
Ustanovitelji: Miletič Janja in Miletič Ne-

nad, oba iz Ajdovščine, Ob Hublju 8, vstopi-
la 8. 5. 1991, vložila po 502.700 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Kobal Stanislav,
Ajdovščina, Šibeniška 19a, vstop 8. 5.
1991, vložek 502.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-104873
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00101 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa CMM TRADE, Trgovina
in storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Gradnikove brigade 31, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5743346
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 2222

Drugo tiskarstvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na

debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-104880
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00614 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO, Raz-
vojno raziskovalni inštitut, d.o.o., Anho-
vo, sedež: Anhovo, 5210 Anhovo, pod
vložno št. 1/01736/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5513774
Oseba, pooblaščena za zastopanje:di-

rektorica Ljubič-Mlakar Tanja, razrešena
12. 11. 1996; direktorica Gabrijelčič Mag-
da, Anhovo, Ložice 43d, imenovana 12. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev, potre-
buje pa predhodno soglasje poslovodnega
organa ustanovitelja za pravne posle, kate-
rih vrednost presega 10.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti na dan sklenitve posla, ne
glede na vrednost posla, kadar daje ustano-
vitelj za izvedbo kreditiranje posla garancije
ali take posle kreditira, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ter drugih pomembnejših osnov-
nih sredstev, katerih vrednost presega
10.000 DEM v tolarski protivrednosti na
dan sklenitve posla; dajanje ali prevzemanje
garancij ter dajanje in najemanje posojil, ki
presegajo zneske iz 1. točke; nakup, pro-
dajo ali drugačno odtujitev deležev.

Rg-105709
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00512 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa AGM, Podjetje za trgo-
vino, šport in turizem, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Sočebranova 5, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03269/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, vstop in izstop družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev ter spremembo
družbene pogodbe z dne 20. 9. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5802555
Firma: AGM, Podjetje za trgovino in

inženiring, Nova Gorica, d.o.o.
Ustanovitelja: Grobiša Marjan, Solkan,

Sočebranova 5, izstopil 20. 9. 1995 in po-
novno vstopil, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grobiša Andrej, No-
va Gorica, Sočebranova 5, vstop 10. 5.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105710
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00540 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa H & R, d.d., Družba za
upravljanje z naložbami, Spodnja Idrija,
sedež: Spodnja Kanomlja 23, 5281
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Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/03627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5949351
Osnovni kapital: 490,788.000 SIT
S sklepom z dne 9. 9. 1996 se osnovni

kapital z vložki poveča za 487,788.000 SIT.

Rg-105711
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00596 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa O.M., Mednarodni inže-
niring, proizvodnja in trgovina Nova Go-
rica, d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica,
sedež: Industrijska 5, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firma, spremembo sedeža
in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649005
Firma: O.M., Mednarodni inženiring,

proizvodnja in trgovina, Ajdovščina,
d.o.o.

Skrajšana firma: O.M., d.o.o., Ajdovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska

cesta 6
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1997: 5147 Tr-

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo.

Rg-105712
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sk-

lepom Srg št. 95/00632 z dne 4. 3. 1997
pri subjektu vpisa MESTNI MUZEJ IDRI-
JA, p.o., sedež: Prelovčeva 9, 5280 Idri-
ja, pod vložno št. 1/00070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5055741
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Bevk Samo, razrešen 9. 11. 1995 kot rav-
natelj; Leskovec Ivana, Cerkno, Mostaniška
2, imenovana 10. 11. 1995, kot ravnatelji-
ca zastopa muzej brez omejitev.

Rg-105714
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00285 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa FLYING TRADE REPRE-
SENTATION, export-import, Šempeter
pri Gorici, d.o.o., sedež: Feiglova 1,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/01205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5416981
Ustanoviteljica: Nestorov Ines, Šempeter

pri Gorici, Feiglova 1, vstop 8. 9. 1990, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nestorov Branko, izstop 20. 10. 1994.

Rg-105716
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00283 z dne 5. 3. 1997
pod št. vložka 1/03676/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1123114
Firma: MARCHIOL, d.o.o., Trgovina

na debelo in drobno, izvoz-uvoz in sve-
tovanje

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

govornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Prvačina 84
Osnovni kapital: 18,000.000 SIT
Ustanovitelji: MARCHIOL S.P.A., Trevi-

so, Italija, Villorba, Viale Della Repub. 41,
vstop 23. 12. 1996, vložek 16,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe Ro-
bert, Dornberk, Prvačina 84, vstop 23.
12.1996, vložek 900.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stegovec Boris, Nova
Gorica, Ulica Gradnikove brigade 47, vstop
23. 12. 1996, vložek 900.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Robert, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1997: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila;  5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-105719
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00166 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa GO - GO, Storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Lapajnetova 57,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/03294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5812208
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Pod Lazami 17, Vrtojba
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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-
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govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja.

Rg-105722
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02356 z dne 6. 3. 1997
pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., sedež: Grajska ulica br.št.,
5212 Dobrovo, pod vložno št.
1/00313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremem-
bo firme, skrajšane firme in družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5290368
Firma: GRAD, Gostinstvo in turizem,

d.o.o., Dobrovo
Skrajšana firma: GRAD GT, d.o.o., Do-

brovo
Osnovni kapital: 189,175.000 SIT
Ustanovitelji: KMETIJSKA ZADRUGA

GORIŠKA BRDA, p.o., Dobrovo, Zadruž-
na c. 9, vstop 24. 7. 1989, vložek

58,228.065 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; FORNACI DI MANZANO SPA, Man-
zano, Italija, Via Udine 40, vstop 24. 7.
1989, vložek 60,838.680 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; HIT, HOTELI, IGRALNI-
CA, TURIZEM, p.o., Nova Gorica, izstop
30. 6. 1990; HIT INVEST, Investicije in raz-
voj, d.o.o., Nova Gorica, Solkan, IX. korpus
39, vstop 30. 6. 1990, vložek 70,108.255
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105723
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sk-

lepom Srg št. 97/00203 z dne 6. 3. 1997
pod št. vložka 1/03677/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1122266
Firma: SEKA COMPANY, d.o.o., med-

narodna trgovina
Skrajšana firma: SEKA COMPANY,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanović Grujica, Podbr-

do, Podbrdo 33a, vstop 30. 1. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jovanović Grujica, imenovan 30. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 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; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 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; 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana 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 debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-105727
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00639 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa OKUS, Podjetje za
opravljanje gostinskih in hotelskih stori-
tev, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. kor-
pusa 96, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5143349
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 4. 12. 1995; MODRA LI-
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NIJA, PID, d.d., Koper, Pristaniška 8, vstop
4. 12. 1995, vložek 12,332.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-105735
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00617 z dne 11. 3. 1997
pri subjektu vpisa PROARI, Atelje za pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., Ajdovšči-
na, sedež: Goriška cesta 23, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/03126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5767199
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 2a
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1997: 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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; 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 le-
sa 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 suro-
vim 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 de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi 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 proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina 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 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 alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 6022 Storitve taksistov; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, 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 in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-105736
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00465 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa COGITO SUM, Proizvod-
nja, trgovina, organizacija, marketing,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Polževa 32,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01516/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k prevzemni družbi S 3 D,
d.o.o., Ajdovščina, s temile podatki:

Matična št.: 5459109
Pripojitev k družbi S 3 D, Podjetje za

industrijsko oblikovanje in trženje, d.o.o., Aj-
dovščina, IV. Prekomorske 61, Ajdovščina,
na podlagi sklepa družbenikov z dne 27. 12.
1993. Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105739
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00126 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa FAKULTETA ZA ZNA-
NOST O OKOLJU, sedež: Kostanjeviška
16a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5920884
Firma: FAKULTETA ZA ZNANOST O

OKOLJU, School of Environmental
Sciences

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
vrtanik Danilo, doc. dr., Ljubljana, Vogelna
8, razrešen 17. 7. 1996 kot v.d. predsed-
nika fakultete in imenovan za predsednika
fakultete, ki zastopa brez omejitev.

Rg-105740
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00618 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa ZIPOS, Poslovno-teh-
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nični inženiring, g.i.z., Ajdovščina, sedež:
Idrijska 4, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/03365/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standarno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5837979
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 2a
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 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 steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, 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; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-105741
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00246 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa BINI, d.o.o., Nova Gori-
ca, podjetje za posredovanje, uvoz in
izvoz, sedež: Sončna 3, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s standarno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5617707
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-105743
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00211 z dne 13. 3. 1997
pod št. vložka 1/03679/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, vstop družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev, spremembo de-
javnosti in zastopnikov ter prenos z Okrož-
nega sodišča v Ljubljani s temile podatki:

Matična št.: 5897521
Firma: ORTAR, Proizvodnja električ-

ne energije, d.o.o.
Skrajšana firma: ORTAR,d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5242 Grahovo ob Bači, Korit-

nica 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vettorazzi Franc, Stahovi-

ca, Spodnje Stranje 6, vstop 27. 3. 1995,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ortar Maksimiljan, Grahovo ob Ba-
či, Koritnica 11, vstop 18. 12. 1996, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brovč Ivan, Grahovo ob Bači, Koritni-
ca 59, vstop 18. 12. 1996, vložek 187.500

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gaberščik
Darinka, Grahovo ob Bači, Koritnica 59,
vstop 18. 12. 1996, vložek 187.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; VOMATIC, Raz-
voj, inženiring, proizvodnja, d.o.o., Stahovi-
ca, Godič 19, vstop 18. 12. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vettorazzi Franc, razrešen 18. 12.
1996; direktorica Gaberščik Darinka, ime-
novana 18. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.

Dejavnost, izbrisana 13. 3. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg.
št. vložka 1/27282/00 s firmo: GRAVE,
proizvodnja, trgovina in zastopstvo, d.o.o.,
Stahovica, sedež: Spodnje Stranje 6, Sta-
hovica.

Rg-105748
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00280 z dne 14. 3. 1997
pod št. vložka 1/03680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter prenos z
Okrožnega sodišča v Ljubljani s temile po-
datki:

Matična št.: 5448921
Firma: LEVANT, Inženiring in turizem,

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

govornostjo
Sedež: 5232 Soča, Lepena 2
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan

pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št.
reg. vložka 1/10445/00 s firmo: LEVANT,
Inženiring in turizem, d.o.o., Vikrče-Ljub-
ljana.

Rg-105750
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00242 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa AVTO-PRO-NET GORI-
CA, Družba za mednarodni transport,
d.o.o., sedež: C. 25. junija 1a, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03644/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5968623
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Gojkovič Boris, razrešen 24. 2.
1997; direktorica Jovanovič Marta Jelka,
Komenda, Gmajnica 47, imenovana 24. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Lučić Dragiša, Viktring-Klagenfurt, Neu-
dorferstrasse 13a, imenovan 24. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105754
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00071 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa PROGRAD, Gradbeno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gori-
ca, Kosovelova 2a, sedež: Kosovelova
2a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standarno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5481473
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-105755
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00072 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa FRELIH & FRELIH,
d.n.o., Trgovina in storitve Spodnja Idri-
ja, sedež: Žirovska 10, 5281 Spodnja
Idrija, pod vložno št. 1/00430/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5355974
Sedež: 5282 Cerkno, Vojkova ul.

št. 16.

Rg-105757
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00121 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa BIRO 93, Inženiring,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vipava,
sedež: Gradiška 12, 5271 Vipava, pod
vložno št. 1/00559/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318475
Sedež: 5271 Vipava, Duplje 31
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-105759
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00559 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa GOAP, Računalniški in-
ženiring in avtomatizacija procesov,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvomajska
124, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in spremembo
firme ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5414083
Sedež: 5250 Solkan, Klementa

Juga 7
Ustanovitelj: GOAP, Računalniški inženi-

ring in avtomatizacija procesov, d.o.o., No-
va Gorica, Solkan, Klementa Juga 7, vstop
22. 2. 1996, vložek 4,631.234,65 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-105760
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00205 z dne 18. 3. 1997
pod št. vložka 1/03681/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1123068
Firma: PB - TRADE, Trgovina na debe-

lo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.
Skrajšana firma: PB - TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Barje 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlin Igor, Nova Gorica,

Barje 19, vstop 13. 2. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brezigar Janko, Solkan, Šolska 13, vstop
13. 2. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brezigar Janko, imenovan 13. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; namestnik di-
rektorja Pavlin Igor, imenovan 13. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing);6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-105761
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00268 z dne 19. 3.
1997 pri subjektu vpisa R.O.L.U., Pro-
izvodnja in trgovina, Zalošče, d.o.o., se-

dež: Zalošče 30d, 5294 Dornberk, pod
vložno št. 1/01683/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, spre-
membo poslovnega deleža, uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5489237
Ustanovitelj: Rojc Franc, Dornberk, Za-

lošče 30d, vstop 9. 5. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lukežič David, izstop 10. 4. 1996; Ko-
bal Zdravko, izstop 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 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 izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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; 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
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; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
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nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač

in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105764
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00205 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa TURISTIČNA AGENCI-
JA K.C.K., Kobarid, Caporetto, Karfreit,
d.o.o., Kobarid, Manfredova 12, sedež:
Manfredova 12, 5222 Kobarid, pod vlož-
no št. 1/02781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5701805
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 5523

Druge nastanitve za krajši čas.

Rg-105767
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00228 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa TENDEX, Oprema ob-
jektov, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Indu-
strijska 5, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01503/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenika, spremembo
poslovnega deleža in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5456711
Ustanovitelj: Winkler Igor, Nova Gorica,

Cankarjeva 7, vstop 17. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Skubin Valter, izstop 15. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Skubin Valter, razrešen 15. 5. 1996.

Rg-105768
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00262 z dne 19. 3.
1997 pri subjektu vpisa TUSI, Turizem,
upravljanje, storitve, inženiring, d.o.o.,
Bovec, sedež: Kaninska vas 7, 5230 Bo-
vec, pod vložno št. 1/03070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5763223
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vidič Marko, razrešen 27. 3. 1996;
direktorica Piuzi Aleksandra, Bovec, Klanec
14, imenovana 27. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-105771
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00126 z dne 19. 3.
1997 pri subjektu vpisa TRANSFER, Pre-
vozi, trgovina, storitve, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Ul. bratov Hvalič 44, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika, spremembo deleža, zastopni-
ka in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5790301
Ustanovitelj: Ferjančič Jadranka, izstop

18. 3. 1996; Ferjančič Marjan, Nova Gori-
ca, Bratov Hvalič 44, vstop 10. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ferjančič Jadranka, razrešena
18. 3. 1996; direktor Ferjančič Marjan,
imenovan 18. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-105772
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00124 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa GO-EXIM, Špedicija in
transport, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
MMP Vrtojba, sedež: MMP Vrtojba, ob-
jekt 85, 5290 Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5383765
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jaz-

bec Bogdan, Nova Gorica, Cankarjeva 82,
razrešen 25. 3. 1996 kot v.d. direktorja, in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-105773
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 9700317 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa EF-EL FURLAN & CO.,
Trgovina, zastopstva, storitve, d.n.o.,
Renče, sedež: Lukežiči 1b, 5292 Ren-
če, pod vložno št. 1/01971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, skraj-
šane firme, povečanje kapitala, uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5855772
Firma: PRIMSELL TRADING, Trgovina,

zastopstva, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMSELL TRADING,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Furlan Aleš, Renče, Luke-

žiči 1b, vstop 31. 5. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Curk Lidija
(por. Furlan), Ajdovščina, Budanje 7, vstop
31. 5. 1994, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fur-
lan Aleš, imenovan 7. 3. 1997, kot na-
mestnik direktorja, ki zastopa družbo neo-
mejeno, razen pri prodaji ali obremenitvi
nepremičnin družbe ter sklepanju pogodb,
ki bi za družbo pomenile obveznost, ki pre-
sega 30.000 DEM, potrebuje soglasje
skupščine; direktorica Curk Lidija (por. Fur-
lan), razrešena 7. 3. 1997 in ponovno ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen prodaje ali obremeni-
tve nepremičnin družbe ter sklepanja po-
godb, ki bi za družbo pomenile obveznost,
ki presega 30.000 DEM, potrebuje soglas-
je skupščine.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
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belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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;
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; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-105775
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00306 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa IGRAS, Inženiring grad-
benih storitev, d.o.o., Skrilje, sedež: Skri-
lje 20, 5263 Dobravlje, pod vložno št.
1/01818/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5858291
Firma: IGRAS, Inženiring gradbenih

storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: IGRAS, d.o.o.
Sedež: 5271 Vipava, Gradiška cesta

št. 6.

Rg-105776
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00288 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa D.I.V.I., d.o.o., ekonom-
ske storitve, lizing in financiranje, se-
dež: F. Baliča 17, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/02920/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in spre-
membo sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5733111
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 31
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Možina Vasilij, razrešen 24. 5. 1996;
direktorica Doljak Ines, Nova Gorica, Can-
karjeva 50, imenovana 24. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-105777
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00302 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa GROSS, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Bratov Hvalič 3, Kromberk, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00659/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
in vstop družbenika ter uskladitev dejavno-
sti s standarno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5332281
Ustanoviteljica: Leban Andrej, izstop

4. 6. 1996; Leban Milena, Nova Gorica,
Bratov Hvalič 3, Kromberk, vstop 4. 6.
1996, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-

vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no 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 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105778
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00325 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa SECTOR, Družba za pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Ledine 18, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5649897
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica Kle-

menta Juga 7.

Rg-105779
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00331 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa DEBRIA, Mednarodna
trgovina, d.o.o., sedež: Industrijska 5,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5805066
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-105780
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00351 z dne 20. 3.
1997 pri subjektu vpisa TRIGEL, Pro-
izvodnja živil in trgovina, d.o.o., Koba-
rid, sedež: Krilanova 10, 5222 Kobarid,
pod vložno št. 1/03074/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča izstop družbenikov
in prenos poslovnih deležev, spremembo
zastopnika in prokurista ter uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5762944
Ustanovitelj: Likar Alenka, izstop 19. 6.

1996; Barbiera Carlo, Udine, Via Ippolito
Nievo 5, vstop 21. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Borgnolo Walter, izstop 19. 6. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Likar Alenka, razrešena 19. 6.
1996; prokurist Barbiera Carlo, razrešen
19. 6. 1996; direktor Tommasini Antonio,
Pordenone, Italia, Via Dell Orto 10, Vivaro,
imenovan 19. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, brez sklepa skupščine ne
sme sklepati poslov nad vrednostjo 10.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za DEM na dan
sklenitve posla; prokuristka Vitežnik Kseni-
ja, Nova Gorica, Delpinova 14, imenovana
19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
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Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-105782
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00411 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Idrija, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 71,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/02500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619106
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.

Rg-105783
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00412 z dne 20. 3. 1997

pri subjektu vpisa MLINOTEST SERVIS,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standarno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5686105
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 2030

Stavbno mizarstvo; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.

Rg-105784
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00413 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Ajdovščina, d.o.o., sedež: Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standarno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5686083
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,

jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.

Rg-105785
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00415 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Tolmin, d.o.o., sedež: Padlih borcev 11a,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/02498/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617308
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 19. 2. 1998 / Stran 1265

Rg-105786
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00236 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa ODLIČNA HIŠA, Pro-
izvodnja-storitve-trgovina, d.o.o., Gra-
dišče-Renče, sedež: Gradišče 13, 5292
Renče, pod vložno št. 1/02604/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standarno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5655609
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kerševan Rudi, Renče, Gra-

dišče 13, vstop 24. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, 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; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-105787
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00164 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa LASTRANS, d.o.o., Pro-
izvodnja, trgovina, storitve, Dornberk, se-
dež: Brdo 5b, 5294 Dornberk, pod vlož-
no št. 1/02813/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5721369
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bratina Sonja, Dornberk,

Brdo 5b, vstop 11. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-105788
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00414 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa MLINOTEST HOTEL
PLANIKA, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Pre-
šernova 20, 5270 Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/02499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5619092
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 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.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7470 Čiščenje stavb; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-105790
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00367 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa MEBLO IVERKA, Podjet-
je za proizvodnjo ivernih plošč, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Industrijska 5, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03343/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standarno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827582
Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-105791

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00326 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa MPG, živinorejska za-
druga z.o.o., Nova Gorica, sedež: Pa-
novška 1, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02501/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov, uskladi-
tev dejavnosti s standarno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo pooblaščene osebe
ter spremembo ustanoviteljskega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5617464
Osnovni kapital: 630.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorič Dominik, izstop

5. 3. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bone Branko, Ajdovščina, Cesta 2,
imenovan 13. 6. 1996, zastopa zadrugo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.

Rg-105792
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02653 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa MI & CO, Trgovina in
zastopstva, Šempeter pri Gorici, d.o.o.,
sedež: Na Pristavi 61, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/03283/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me, izstop družbenika ter uskladitev dejav-
nosti s standarno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5873576
Firma: MI & CO, Trgovina in za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: MI & CO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Manfreda Igor, Šempeter

pri Gorici, Na Pristavi 61, vstop 31. 3.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Knap Alenka, izstop 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5121 Trgovina na de-
belo 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 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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge

raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-105793
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00389 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa MENS, Proizvodnja, tr-
govina in trgovinske storitve, d.o.o., Koj-
sko, sedež: Kojsko 85, 5211 Kojsko, pod
vložno št. 1/02957/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5736811
Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125
Reja drugih živali; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
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prometu; 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 dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105795
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00292 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa PRIMEX CONSULTING,
Poslovne storitve, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vipavska c. 13, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5547067
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bašin Danilo, razrešen 1. 6. 1996;
direktor Kalin Marjan, Ajdovščina, Cesta 11,
imenovan 1. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-105796
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02580 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa JEKLIN & PINTAR, Pro-
izvodnja, transport, trgovina, Pečine,
d.o.o., sedež: Pečine 19a, 5283 Slap ob
Idrijci, pod vložno št. 1/02456/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča  uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me ter uskladitev dejavnosti s standarno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622441
Firma: J & P, Transport in špedicija,

d.o.o.
Skrajšana firma: J & P, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelja: Jeklin Ivan, Slap ob Idrijci,

Pečine 19a, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,679.600 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pintar Marinko, Tolmin, Brunov drevored
4, vstop 7. 4. 1992, vložek 88.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-105798
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00478 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa TIMO, Podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, marketing in pro-
met blaga, d.o.o., Budanje, sedež: Buda-
nje 1, 5271 Vipava, pod vložno št.
1/01977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5545935
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1997: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3543 Proizvodnja vozil za in-

valide; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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 vo-
zili; 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 debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, 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 pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
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debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na 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 debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-105799
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00563 z dne 25. 3. 1997
pri subjektu vpisa KAUFMANN, eksport-im-
port, trgovina in storitve, turizem, d.o.o.,

Tolmin, sedež: Ulica padlih borcev 12,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/02926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5729416
Sedež: 5220 Tolmin, Ulica padlih bor-

cev 10.

Rg-105803
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00473 z dne 25. 3. 1997
pri subjektu vpisa MARVEL, d.o.o., Notra-
nja in zunanja trgovina, Nova Gorica, se-
dež: Prvomajska 39, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev s standarno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5297982
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klanjšček Miran, razrešen 14. 8.
1996; direktor Gabrijelčič Vojko, Nova Go-
rica, M. Valentinčiča 11, imenovan 15. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1997: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 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;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 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 izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
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no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 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; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-105807
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00549 z dne 26. 3. 1997
pri subjektu vpisa LINIJA ART, Trgovina in
storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Tol-
minskih puntarjev 12, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenikov in uskladitev dejavnosti s stan-
darno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5836611
Ustanovitelji: Pelizzon Nicola, Mirano,

Venezia, Italia, Via Marconi 1, vstop 11. 3.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pelizzon Roberto, Mirano, Ve-
nezia, Italia, Via G. Galilei 5, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lozar Fer-
foglia Susanna, izstop 27. 9. 1996; Kante
Boris, izstop 27. 9. 1996; Crnica Anton,
Nova Gorica, Cankarjeva 28, vstop 11. 3.
1994, vložek 225.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bukovič Marjan, izstop 27. 9.
1996; Golja Tomislav, Ljubljana, Tolminska
16, vstop 27. 9. 1996, vložek 75.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 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 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105808
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00289 z dne 26. 3. 1997
pod št. vložka 1/03683/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev komandit-
ne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1126261
Firma: MABO - MRAMOR, k.d., trgovi-

na, storitve, servis
Skrajšana firma: MABO - MRAMOR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 5282 Cerkno, Lazec 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mramor Bojan, Cerkno,

Lazec 3, vstop 29. 1. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Mramor Mateja, Cerkno, Lazec
3, vstop 29. 1. 1997, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mramor Bojan, imenovan 29. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
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iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 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; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Rg-105809
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00538 z dne 26. 3. 1997
pri subjektu vpisa ATRING, d.o.o., projek-
tiranje in trgovina, Nova Gorica, sedež:
Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti s standarno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5835003
Ustanoviteljici: Šulin Ladislav, izstop

18. 9. 1996; Šulin Cvetka, Nova Gorica,
Prvomajska 40, vstop 2. 12. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šulin Marija, Nova Gorica, Gregorčičeva 21,
vstop 10. 3. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šulin Ladislav, razrešen 18. 9. 1996;
direktorica Šulin Cvetka, imenovana 18. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-

no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 8513 Zobo-
zdravstvena dejavnost.

Rg-105811
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00741 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa ZVONČEK, Podjetje za
trgovino, storitve in zunanjo trgovino,
d.o.o., Vipava, sedež: Gradnikove briga-
de 22, 5271 Vipava, pod vložno št.
1/02835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev ter uskladitev dejavnosti s
standarno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5740533
Dejavnost, vpisana 27. 3. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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 de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
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nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina 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 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 alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-105813
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00646 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa PERLA, Podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, Nova Gori-
ca. d.o.o., sedež: Ledine 161, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01381/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo prokurista ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5448336
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bukovič Marjan, razrešen 1. 9. 1996;
prokurist Kante Boris, Nova Gorica, Ul.
15. septembra 1, imenovan 19. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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 drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, 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 pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, 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; 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 debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

NOVO MESTO

Rg-106184
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00140 z dne 11. 4.
1997 pri subjektu vpisa NOVOLES, lesna
industrija, Straža, d.d., sedež: Na žago
6, 8351 Straža, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predsednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038618
Člana nadzornega sveta: Klasinc Tone –

predsednik in Doltar Miro namestik pred-
sednika, vstopila 10. 3. 1997.

Rg-106186
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00069 z dne 11. 4.
1997 pri subjektu vpisa BARLOG, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Obrtniška 18, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/00339/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, po-
večanje osnovnega kapitala, izstop družbe-
nika, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5298555
Firma: BARTOG, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BARTOG, d.o.o.,

Trebnje
Osnovni kapital: 187,870.591 SIT
Ustanovitelj: Logar Ciril, izstop 15. 1.

1997; Bartolj Darko, Trebnje, Levstikova
14, vstop 6. 11. 1989, vložek
187.870,591 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost,  vpisana 11. 4. 1997: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1997.
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Rg-106442
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00149 z dne 25. 4.
1997 pri subjektu vpisa KIK INTERIER,
podjetje za opremljanje poslovnih pro-
storov in lokalov, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Kočevarjeva 6, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/02651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
povečanje kapitala in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5658063
Sedež: 8000 Novo mesto, Bršljin 18a
Osnovni kapital: 15,890.639 SIT
Ustanovitelj: Kajtazović Vesmin, Novo

mesto, Kettejev drevored 41, vstop 31. 8.
1992, vložek 15,890,639 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi 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 drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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 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
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno

z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na 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.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-107701
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00193 z dne 19. 5.
1997 pod št. vložka 1/01388/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5850649002
Firma: POMADA, Podjetje za trgovino,

špedicijo in turizem, d.o.o., Proizvodna
enota POMADA Tabor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Valvazorjeva 38
Ustanoviteljica: POMADA, podjetje za tr-

govino, špedicijo in turizem, d.o.o., Novo
mesto, Prešernov trg 8, vstop 25. 4. 1997,
odgovornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Debevec Metka, Maribor, Borštni-
kova 59, imenovana 1. 4. 1997, zastopa
podružnico neomejeno, razen pri sklepanju
pravnih poslov v vrednosti nad 1,000.000
SIT.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 511 Posredniš-
tvo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
25. 4. 1997.

Rg-108044
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00244 z dne 28. 5.
1997 pri subjektu vpisa TREMEX KAFOL,
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trgovina, gostinstvo, turizem, Trebnje,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 27, 8210 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/02492/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5616263
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 25210

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51210 Trgovina na debelo 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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 apara-
ti; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi 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
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
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 drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah

in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego te-
lesa.

Rg-108046
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00188 z dne 29. 5.
1997 pod št. vložka 1/03971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1189751
Firma: IMP PROMONT-ELEKTRO, pro-

jektiranje in montaža, d.o.o., Novo
mesto

Skrajšana firma: IMP PROMONT-
ELEKTRO, d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Šegova 116
Osnovni kapital: 5,578.232 SIT
Ustanovitelji: IMP-PROMONT – MON-

TAŽA, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana-Črnuče,
Pot k sejmišču 30, vložil 2,844.898 SIT,
ter Martinčič Andrej, Novo mesto, Ulica Mil-
ke Šobar 23, in Cesar Franc, Mirna peč,
Vrhovo pri Mirni peči 12, vložila 1,366.667
SIT – vstopili 13. 3. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Martinčič Andrej, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Britovšek Peter,
Ljubljana, Trebinjska ul. 4, imenovana
13. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
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zaključna gradbena dela; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 13. 3. 1997.

Rg-108047
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00177 z dne 30. 5.
1997 pri subjektu vpisa GIM, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Metlika, sedež: CBE 28,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/01795/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, spremembo družbeni-
kov, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494907
Firma: GTM, Gostinstvo in turizem,

d.o.o., Metlika, CBE 28
Osnovni kapital: 49,789.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Metlika, Metlika,

Mestni trg 24, vložila 1,389.000 SIT, ki je
vstopila 10. 9. 1992, ter Sklad RS za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložil
27,856.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
4,840.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 4,840.000 SIT, Gojak Mirjana, Metli-
ka, CBE 45, vložila 240.000 SIT, Husič
Emina, Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 6,
vložila 352.000 SIT, Viktorovski Nikica, Met-
lika, Ul. 1. maja 5, vložil 1,160.000 SIT,
Pešelj Verica, Črnomelj, Mavrlen 7, vložila
1,640.000 SIT, Dražumerič Stanka, Črno-
melj, Nova Loka 24, vložila 1,400.000 SIT,
Brčina Nada, Metlika, CBE 45, vložila
272.000 SIT, Kudjelič Vladka, Metlika, Na-
selje Borisa Kidriča 5, vložila 272.000 SIT,
Uhan Antonija, Metlika, Župančičeva cesta
4, vložila 352.000 SIT, Špehar Marica, Met-
lika, CBE 45, vložila 312.000 SIT, Draguti-
novič Zoran, Metlika, Ul. 1. maja 4, vložil
312.000 SIT, Kudjelič Miroslav, Metlika,
Naselje Borisa Kidriča 5, vložil 200.000
SIT, Vitovski Jakop, Metlika, Ul. 1. maja 2,
vložil 320.000 SIT, Šajatovič Draga, Metli-
ka, Navratilova pot 5, vložila 320.000 SIT,
Jakšič Jožef, Dragatuš, Sela pri Dragatušu
2, vložil 320.000 SIT, Ločnikar Gregor, Vu-
zenica, Elektrarniško naselje 5, vložil
80.000 SIT, Vitovski Jožefina, Metlika, Ul.
1. maja 2, vložila 320.000 SIT, Dragutino-
vič Jelena, Metlika, Ul. 1. maja 4, vložila
80.000 SIT, Dragutinovič Milan, Metlika,
Ul. 1. maja 4, vložil 80.000 SIT, Kudjelič
Goran, Metlika, Naselje Borisa Kidriča 5,
vložil 80.000 SIT, Prosenjak Darja, Gradac
114, vložila 80.000 SIT, Brčina Kristina,
Metlika, CBE 45, vložila 80.000 SIT, Kud-
jelič Damir, Metlika, Naselje Borisa Kidriča
5, vložil 80.000 SIT, Pešelj Petra, Črno-
melj, Mavrlen 7, vložila 80.000 SIT, Pešelj
Matjaž, Črnomelj, Mavrlen 7, vložil 80.000
SIT, Pešelj Vinko, Črnomelj, Mavrlen 7, vlo-
žil 240.000 SIT, Viktorovski Gordana, Met-
lika, Ul. 1. maja 5, vložila 80.000 SIT, Vik-
torovski Boris, Metlika, Ul. 1. maja 5, vložil

160.000 SIT, Husič Suad, Črnomelj, Ul.
Otona Župančiča 6, vložil 160.000 SIT,
Ločnikar Anton, Zreče, Skomarje 47, vložil
320.000 SIT, Ločnikar Veronika, Zreče,
Skomarje 47, vložila 320.000 SIT, Dražu-
merič Štefanija, Črnomelj, Nova Loka 24,
vložila 160.000 SIT, Zanchi Cvetka, Zreče,
Skomarje 47, vložila 280.000 SIT, Verdnik
Ana, Vuzenica, Elektrarniško naselje 5, vlo-
žila 240.000 SIT, Ločnikar Anton, Vuzeni-
ca, Elektrarniško naselje 5, vložil 240.000
SIT, Ločnikar Primož, Vuzenica, Elektrar-
niško naselje 5, vložil 80.000 SIT, in Jele-
nič Matjaž, Črnomelj, Kolodvorska 54a, vlo-
žil 72.000 SIT, ki so vstopili 6. 3. 1997 –
odgovornost: ne odgovarjajo; Gostinstvo in
turizem, p.o., Metlika, CBE 28, izstopilo
6. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo 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, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško

opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Tgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, 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.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost 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);
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023
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Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., so izvzeti medicinski in
farmacevtski izdelki.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01060/01110
– 1997/KJ z dne 14. 4. 1997.

Rg-108911
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00165 z dne 17. 6.
1997 pri subjektu vpisa GRADIN, storitve
in trgovina, d.o.o., Metlika, sedež: Boža-
kovo 5, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/03378/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781353
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Leščanec Jože, Metlika,

Božakovo 5, vstopil 1. 6. 1993, vložil
15.000 SIT, Lovrinič Stjepan, izstopil 4. 4.
1997; Krauteberger Adalbert, Ig 339, vložil
15.000 SIT, Bence Iztok, Sevnica, Dolenji
Boštanj 20, vložil 15.000 SIT, Kočevar To-
maž, Ljubljana, Lubejeva ul. 1, vložil 15.000
SIT, Marušič Ksenija, Nabrežina, Italija, Sil-
vino 30, vložila 15.000 SIT, in Johar
Gurrpreet Singh, Wembely, Velika Britanija,
54 Blockley road, Wembley 3 LW, vložil
1,425.000 SIT – vstopili 4. 4. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leščanec Jože in družbenik Lovrinič
Stjepan, razrešena 4. 4. 1997; direktor
Krautberger Adalbert, imenovan 4. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 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 pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1020 Pridobivanje rjavega premoga in ligni-
ta; 1030 Pridobivanje šote; 1120 Storitve v
zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega
plina, brez iskanja nahajališč; 1310 Prido-
bivanje železove rude; 1320 Pridobivanje
rud neželeznih kovin, razen uranove in tori-
jeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gno-
jil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja

mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pripra-
va naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja 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; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja
naftnih derivatov; 2411 Proizvodnja tehnič-
nih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 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;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
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dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-

kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska 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; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; 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,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 5247 Trgovina na drobno
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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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;

9213 Kinematografska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-108912
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00403 z dne 12. 6.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ,
p.o., sedež: Semič 42, 8333 Semič, pod
vložno št. 1/00053/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šano firmo, spremembo ustanovitelja in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085349
Firma: OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJ-

SKEGA ODREDA SEMIČ
Skrajšana firma: OŠ SEMIČ
Ustanoviteljica: Skupščina občine Črno-

melj, izstop 14. 11. 1996; Občina Semič,
Semič 14, vstop 14. 11. 1996, odgovor-
nost: ostalo.

Dejavnost, izbrisana 12. 6. 1996: 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80101 Dejavnost vrtcev in pred-
šolsko izobraževanje.

Rg-108913
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00196 z dne 16. 6.
1997 pri subjektu vpisa KOLPA, Proizvod-
nja in predelava plastičnih mas, d.d.,
Metlika, sedež: Rosalnice 5, 8330 Metli-
ka, pod vložno št. 1/01233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be KOLPA-SAN, d.o.o., Metlika, reg. vl.
1/1407/00, s temile podatki:

Matična št.: 5100275
Pripojitev družbe KOLPA-SAN, d.o.o.,

Metlika, Metlika Rosalnice 5, vpisane na
reg. vl. 1/1407/00, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 21. 11. 1995.

Rg-108915
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00246 z dne 16. 6.
1997 pri subjektu vpisa SANITEC, Marke-
ting, d.o.o., sedež: Novi trg, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03965/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
omejitve pooblastila s temile podatki:

Matična št.: 1189697
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bar-

telj Jadranka, Novo mesto, Slančeva ulica
1, razrešena 22. 5. 1997 kot direktorica in

imenovana za zastopnico, ki zastopa in
predstavlja družbo samostojno in neomeje-
no pri poslih, katerih vrednost ne presega
15.000 DEM, nad to vrednostjo pa le sku-
paj z drugim direktorjem Wolfgangom Ha-
roldom Molitorjem.

Rg-108916
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00251 z dne 16. 6.
1997 pri subjektu vpisa GIMPEX, trgovi-
na, proizvodnja, zastopanje, d.o.o., No-
vo mesto, sedež: Ločna 10a, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01752/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5485886
Osnovni kapital: 32,960.000 SIT
Ustanovitelj: Gruden Igor, Straža, Vavta

vas 86, vstop 10. 4. 1991, vložek
32,960.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-108917
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00179 z dne 16. 6.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MIRANA JARCA ČRNOMELJ, p.o., sedež:
Župančičeva 8, 8340 Črnomelj, pod vlož-
no št. 1/00041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo in natančen naslov, spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavo-
dih s temile podatki:

Matična št.: 5082765
Firma: OSNOVNA ŠOLA MIRANA JAR-

CA ČRNOMELJ
Skrajšana firma: OŠ MIRANA JARCA

ČRNOMELJ
Sedež: 8340 Črnomelj, Ulica Otona

Župančiča 8
Osnovni kapital: 91,380.800,13 SIT
Ustanoviteljica: Občina Črnomelj, Črno-

melj, Trg svobode 1, vstop 23. 12. 1991,
vložek 91,380.800,13 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mužar Boris, Črnomelj, Ul. 21. okto-
bra 17a, razrešen 30. 6. 1996 in ponovno
imenovan 1. 9. 1996, kot ravnatelj zastopa
in predstavlja zavod brez omejitev, med za-
časno odsotnostjo ga nadomešča njegov
pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila ravnatelja.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80103 Dejavnost
zavodov za izobraževanje otrok z motnjami
v razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnea zavoda Osnovna šola Mirana
Jarca Črnomelj, št. 603-26/96 z dne
11. 12. 1996.

Rg-108924
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00211 z dne 9. 6.
1997 pri subjektu vpisa ZARJA, stanovanj-
sko podjetje, d.d., Novo mesto, sedež:
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Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02517/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
delniške družbe, spremembo dejavnosti in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5617189
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 4030

Oskrba s paro in toplo vodo; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Sprememba statuta z dne 14. 5. 1997.

Rg-108926
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00231 z dne 4. 6.
1997 pod št. vložka 1/03972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1190601
Firma: KRKATUR, avtobusno in turi-

stično podjetje, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: KRKATUR, d.o.o., No-

vo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: KRKATUR, avtobusni pro-

met in turizem, d.d., Prevalje, Perzonali 48,
vložil 1,050.000 SIT, in REAL, storitve fi-
nanciranja, svetovanja in trženja, d.o.o., No-
vo mesto, Kočevarjeva 2, vložil 450.000
SIT – vstopila 16. 5. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tevž Martin-Davorin, Ravne na Ko-
roškem, Janeče 41, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Dulc Mojca, Treb-
nje, Cankarjeva 39, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorja, oba ime-
novana 16. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je bila sklenjena dne 16. 5.
1997.

Rg-108933
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00260 z dne 19. 6.
1997 pri subjektu vpisa MEDICAN, trgovi-
na, uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Mali Slatnik 26a, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/00872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5442753
Ustanovitelj: Kuralt Marjan, Novo mesto,

Mali Slatnik 26a, vstop 23. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-

ja; MEDICAN TRADE, uvoz in izvoz, Novo
mesto, d.o.o., izstop 28. 5. 1997.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 28. 5. 1997.

Rg-108936
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00192 z dne 20. 6.
1997 pri subjektu vpisa ROBERT’S ELE-
KTRONIK, podjetje za proizvodnjo, stori-
tve in trgovino, Straža, d.o.o., sedež: No-
vomeška cesta 79, 8351 Straža, pod
vložno št. 1/01089/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382963
Dejavnost,vpisana 20. 6. 1997: 295

Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 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 pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih 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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-109152
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00092 z dne 20. 6.
1997 pri subjektu vpisa MIKS – strojegrad-
nja, Cerovec, d.o.o., sedež: Cerovec št.
10, 8333 Semič, pod vložno št.
1/00437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nikov ter uskladitev dejavnosti z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311497
Ustanovitelja: Golobič Martin, izstopil

3. 12. 1996; Kambič Martin, Semič,
Črešnjevec n. h., in Ivanovič Branko, Se-
mič, Sela 1, vstopila 23. 12. 1996, vloži-
la po 534.250 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golobič Martin, razrešen 3. 12.
1996, družbenik Dušak Anton, razrešen
25. 2. 1997; družbenik Kambič Martin, ime-
novan 25. 2. 1997, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
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Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Pogodbi o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 3. 12. 1996 ter z dne 23. 12. 1996.

Rg-109153
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00041 z dne 23. 6.
1997 pri subjektu vpisa NOVOTEKS, trgo-
vina na drobno in debelo, Novo mesto,
p.o., sedež: Foersterjeva 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01203/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, ustanovitelje, nadzorni
svet, spremembo dejavnosti, zastopnika in
firme ter posledic lastninskega preoblikova-
nja s temile podatki:

Matična št.: 5040060
Firma: TRGOVINA NOVOTEKS, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOVINA NOVO-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 45,291.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 4,277.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 4,277.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 17,047.000 SIT, Bec
Branko, Novo mesto, Seidlova cesta 22,
vložil 417.000 SIT, Bečaj Darja, Trebnje,
Stari trg 11, vložila 348.000 SIT, Peroci
Marija, Novo mesto, Cegelnica 12, vložila
486.000 SIT, Pirc Marjan, Novo mesto,
Jakčeva ulica 22, vložil 487.000 SIT, Na-
stav Jože, Metlika, Pot na Veselico 14, vlo-
žil 417.000 SIT, Drmaž Marija, Kostanjevi-
ca, Dol. Prekopa 9, vložila 417.000 SIT,
Jerman Mija, Straža, Hruševec 1, vložila
347.000 SIT, Badovinac Dragica, Novo me-
sto, Ulica Stare pravde 33, vložila 486.000
SIT, Božič Bernardka, Novo mesto, Slako-
va 2a, vložila 347.000 SIT, Pavlič Mihaela,
Novo mesto, Irča vas 40, vložila 487.000
SIT, Repar Majda, Dolenjske Toplice, Pod-
turn 35a, vložila 417.000 SIT, Košir Fani-
ka, Straža, Podreber 29, vložila 347.000
SIT, Kralj Veronika, Novo mesto, Potočna
vas 18a, vložila 417.000 SIT, Luzar Mira,
Novo mesto, V brezov log 36, vložila
348.000 SIT, Kastelic Gabriela, Novo me-
sto, Seidlova cesta 62, vložila 712.000 SIT,
Kralj Marica, Novo mesto, Lobetova 24a,
vložila 486.000 SIT, Mavrič Milena, Oto-
čec, Dobrava 60, vložila 417.000 SIT, Peč-
nik Marjana, Novo mesto, Bajčeva ul. 7,
vložila 417.000 SIT, Štukelj Anica Marija,
Straža, Pod Srobotnikom 45, vložila
486.000 SIT, Šušteršič Cvetka, Novo me-
sto, Smolenja vas 43, vložila 486.000 SIT,
Gliha Darinka, Novo mesto, Slavka Gruma
52, vložila 417.000 SIT, Florjančič Ana,
Štenjernej, Loka 14, vložila 486.000 SIT,
Juršič Mojca, Stopiče 97, vložila 417.000
SIT, Padaršič Magdalena, Brusnice, Velike
Brusnice 49, vložila 417.000 SIT, Trempus
Erika, Vinica, Ogulin 10, vložila 486.000
SIT, Jarnevič Zdenka, Vinica 24, vložila
417.000 SIT, Obradovič Marija, Metlika,

Boldraž 11, vložila 208.000 SIT, Muhič Ma-
rija, Novo mesto, K Roku 21, vložila
348.000 SIT, Luštek Darinka, Novo mesto,
Muhaber 17, vložila 486.000 SIT, Pintarič
Marija, Otočec, Starine 12, vložila 417.000
SIT, Virc Zdenka, Novo mesto, Hudo 15,
vložila 417.000 SIT, Geršič Andrejka, Met-
lika, Župančičeva 10, vložila 417.000 SIT,
Jovič Mirko, Novo mesto, Šegova ulica 16,
vložila 486.000 SIT, Jaklič Martina, Novo
mesto, Velika Bučna vas 6, vložila 417.000
SIT, Piletič Marija, Šentjernej, Turopolje 23,
vložila 417.000 SIT, Jeglič Ivanka, Škoc-
jan, Klenovik 40, vložila 417.000 SIT, Mla-
kar Marija, Novo mesto, Seidlova cesta 62,
vložila 417.000 SIT, Berkopec Marta, Stra-
ža, Rumanja vas 19, vložila 347.000 SIT,
Vučkovič Lilijana, Novo mesto, Nad mlini
56, vložila 417.000 SIT, Ferenčak Jožefa,
Dobova, Cvetna ulica 34, vložila 217.000
SIT, Radovan Janez, Otočec, Skalna ulica
22, vložil 417.000 SIT, Murgelj Ivan, Novo
mesto, Rogovska 12, vložil 487.000 SIT,
Slak Rozalija, Mirna peč, Jablan 1, vložil
278.000 SIT, Jordan Marinka, Šmarješke
Toplice, Draga 1, vložila 417.000 SIT, Pin-
colič Jože, Kostanjevica, Krška cesta 2, vlo-
žil 417.000 SIT, Jordan Cerovšek Vida, Ra-
ka, Smednik 50, vložila 417.000 SIT, in
Magdalenič Marija, Šentjernej, Dol. Stara
vas 9, vložila 417.000 SIT – vstopili 28. 11.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Dreo Vincencij, Novo mesto, Ul. Marjana
Kozine 29a, razrešen 28. 11. 1996 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki kot član
začasnega poslovodstva zastopa družbo
brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Piletič Mari-
ja, Pavlič Mihaela in Florjančič Anica, vsto-
pile 28. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1997: 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;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in

vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb.

Akt o lastninskem preoblikovanju in druž-
bena pogodba z dne 28. 11. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-
gi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 00996/00968-1997/NGT
z dne 30. 1. 1997.

Rg-109154
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00201 z dne 20. 6.
1997 pri subjektu vpisa HENRICCI, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., No-
vo mesto, sedež: Foersterjeva 10, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02887/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5712718
Ustanovitelji: NOVOTEKS KONFEKCI-

JA, izdelovanje konfekcije, Novo mesto,
d.o.o. – v stečaju, izstopil 27. 12. 1996;
Baumgartner Karl, Ljubljana, Novakova uli-
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ca št. 5, vložil 733.334 SIT, Longar Lad-
ko, Trebnje, Prešernova ulica št. 8, vložil
733.333 SIT, in Jovič Mirko, Novo mesto,
Šegova ulica št. 16, vložil 733.333 SIT –
vstopili 27. 12. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Pogodba o odplačni odsvojitvi ustanov-
nega deleža z dne 27. 12. 1996.

 PTUJ

Rg-111022
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg 97/00103 z dne 17. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa MLEKARNA PTUJ, p.o., sedež:
Čučkova ulica 6, Ptuj, pod vložno št.
1/01015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, organizacijske oblika vpisa,
skrajšane firme osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnic in omejitev pooblastil za-
stopnice, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150230
Firma: MLEKARNA PTUJ, proizvodnja,

predelava in prodaja mleka in mlečnih
izdelkov, d.d.

Skrajšana firma: MLEKARNA PTUJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 116,455.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD Mlekarna Ptuj, r.o.,

izstopila 13. 3. 1997; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 11,370.000
SIT; udeleženci interne razdelitve, vložili
20,290.000 SIT; udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 32,390.000 SIT; zadružni up-
ravičenci, vložili 52,405.000 SIT, vstopili
13. 3. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Brumec Ana, razrešena 30. 4. 1996; di-
rektorica Meško Olga, Ptuj, Rimska
ploščad 5, ki od 18. 3. 1997 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Janžekovič Mar-
jan, Lah Avgust, Pišek Mihaelca; Šimen-
ko-Bogdanovič Marija in Zupanič Drago,
vstopili 13. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
01210 Reja govedi;15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil,
dietetične hrane; 15950 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 51320 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55510 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74820 Pa-
kiranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nost, davčno svetovanje, razen “opravljanja
revizijske dejavnosti“.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01085/00888 - 1997/BR z dne 21. 5.
1997.

Rg-111031
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00026 z dne 2. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GOYA-COMPANY, tenis,
gostinstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Haj-
doše 109b, Hajdina, pod vložno št.
1/05165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5587271
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gojčič Alojz, izstopil 30. 6.

1996; Gojčič Gorazd, vložil 975.000 SIT;
Gojčič Saša, vložila 525.000 SIT, oba s
Ptuja, Langusova 22, vstopila 18. 3. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Re-
ja drugih živali; 05010 Ribištvo; 05020 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna 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 de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 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 motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, 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;
51210 Trgovina na debelo 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; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi 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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
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vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi 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
drobno z oblačili, 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
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 drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-

kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., razen “posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov“.

Rg-113174
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00171 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa PLESKAR, podjetje za zašči-
to in izolacijo površin, d.d., sedež: Ul. he-
roja Lacka 5, Ptuj, pod vložno št.
1/00331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sve-
ta in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5015782
Člani nadzornega sveta: Kralj Rajko, Šte-

bih Majda in Orešek Leopold, izstopili 30. 6.
1997; Kralj Jasna, Ratkai Roman in Vidovič
Janez, vstopili 30. 6. 1997.

Sklep skupščine o spremembi statuta z
dne 9. 7. 1997.

Rg-113175
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00187 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA,
d.d., sedež: Opekarniška cesta 4, Ormož,
pod vložno št. 1/00771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5111781
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članom uprave, Zadravec Zdravku, Štefan-
čič Vinku in Gregurec Slavku, ki so bili raz-
rešeni 24. 6. 1997.

Sklep skupščine o spremembi statuta z
dne 22. 7. 1997.

Rg-113176
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00098 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DRAVA, vodnogospodar-
sko podjetje, Ptuj, p.o., sedež: Žnidari-
čevo nabrežje 11, Ptuj, pod vložno št.
1/01119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, osnovni
kapital, spremembo pravnoorganizacijske
oblike in družbenikov ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150515
Firma: DRAVA, vodnogospodarsko

podjetje, Ptuj, d.d.
Skrajšana firma: VGP DRAVA, Ptuj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 143,800.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD Vodnogospodarstvo

Draga, Ptuj, r.o., izstopil 25. 10. 1996; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vložil 5,533.000 SIT; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 5,533.000 SIT; Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložil 11,067.000 SIT; upravi-
čenci interne razdelitve delnic, vložili
11,067.000 SIT; udeleženci notranjega od-
kupa delnic, vložili 22,133.000 SIT; Re-
publika Slovenija, Ljubljana, vložila
88,467.000 SIT, vstopili 25. 10. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klobučar Drago, Ptuj, Čopova 2, raz-
rešen in ponovno imenovan 29. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Colnarič Neven-
ka, Kovačič Vlado, Berden Martin, Veronek
Mirko, Suhadolnik Agata in Kmetec Boris,
vstopili 25. 10. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01120/1995-IJS z dne 28. 5. 1997.

Rg-113182
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00136 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ATC GUTTA, trgovina,
posredovanje, d.o.o., sedež: Rogaška ce-
sta 20, Ptuj, pod vložno št. 1/09448/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki.

Matična št.: 5901120
Ustanovitelja: Kališnik Roman, Ptuj, Ro-

gaška cesta 20, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,350.000 SIT; GUTTA HOLDING B.V.
AMSTERDAM, Amsterdam, Nieuwezijds
voorburgwal 326-328, vstop 3. 6. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-113183
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00178 z dne 8. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SDV, trgovina, gostinstvo,
storitve, d.o.o., sedež: Kukava 24, Jur-
šinci, pod vložno št. 1/05677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena družbe, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5640652
Firma: HOSTING, turistično sveto-

vanje, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: HOSTING, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Prešernova 6
Osnovni kapital: 1,628.630 SIT
Ustanovitelj: Slodnjak Vladimir in Slod-

njak Jelka, izstopila 7. 7. 1997; Vesenjak
Peter, Markovci, Nova vas pri Markovcih
89, vstopil 7. 7. 1997, vložil 1,628.630
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slodnjak Vladimir, razrešen 7. 7.
1997; direktor Vesenjak Peter, imenovan
7. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15850 Proizvodnja testenin;
22110 Izdajanje knjig; 22150 Drugo založ-
ništvo; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51390 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55120 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 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; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 - Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje razen “revizije“.

Rg-113185
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00009 z dne 4. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SPECIALIZIRANI OBJEKTI,
družba za gradbeništvo, plinifikacijo in
trgovino, d.o.o., sedež: Ljutomerska 30,
Ormož, pod vložno št. 1/09467/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5890411
Ustanovitelja: SOCIETA RIMINESE

COSTRUZIONI SO.RI.CO. - S.P.A., Rimini,
Via L. Cenci 17, vstop 3. 3. 1995, vložek
2,000.000 SIT; SOCIETE ANONYME SAD-
DIA HOLDING S.A., Luxemburg, Boulevard

du Prince Henri 19-20, vstop 24. 12. 1996,
vložek 18,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-113186
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 96/00210 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SPECIALIZIRANI OBJEKTI,
družba za gradbeništvo, plinifikacijo in
trgovino, d.o.o., sedež: Ljutomerska 30,
Ormož, pod vložno št. 1/09467/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, družbene
pogodbe in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5890411
Ustanovitelj: SOCIETA RIMINESE COS-

TRUZIONI SO.RI.CO. - S.P.A., Rimini, Via
L. Cenci 17, vstop 3. 3. 1995, vložek
20,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; CAIMI MASSIMO, izstop 18. 9. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 3. 9. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.

Rg-113187
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00150 z dne 4. 9. 1997 pod št.
vložka 1/09564/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1199170
Firma: AP - PRO, podjetje za proizvod-

njo in montažo kovinskih in galvanizacij-
skih izdelkov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Lovrenc na Dravskem polju,

Lovrenc na Dravskem polju 3-4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ALBIN PROMOTION - AL-

BIN PROMOVIRANJE, proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o., Lovrenc na Dravskem
polju 10, vstop 10. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pernat Tone, Lovrenc na Dravskem
polju 91a, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 28400 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;

28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.

Rg-113188
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00218 z dne 4. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ATC GUTTA, trgovina, po-
sredovanje, d.o.o., sedež: Rogozniška
cesta 14, Ptuj, pod vložno št. 1/09448/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe, dejavnosti, naslova
družbenika in naslova zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5901120
Sedež: Ptuj, Rogaška cesta 20
Ustanovitelj: Kališnik Roman, Ptuj, Ro-

gaška cesta 20, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1997:
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-113189
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00035 z dne 2. 9. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VIDEM,
Videm pri Ptuju 47, Videm pri Ptuju, pod
vložno št. 1/00281/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087171
Ustanoviteljica: Občina Ptuj, izstop

16. 7. 1996; Občina Videm, Videm pri Ptu-
ju 42, vstop 16. 7. 1995, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1997:
55510 Storitve menz; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92610
Obratovanje športnih objektov.

Rg-113195
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00116 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa LOGI, podjetje za izo-
braževalno dejavnost in trgovino, d.o.o.,
sedež: Ulica 25. maja 4, Ptuj, pod vložno
št. 1/05204/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo imena družbe, sedeža, druž-
benikov in zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5610966
Firma: B & B GAJIĆ IN GAJIĆ, storitve

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: B & B GAJIĆ IN GAJIĆ,

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

odgovornostjo
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Sedež: Ptuj, Draženci 90
Ustanovitelji: Samobor Nevenka in Ro-

kavec Darja, izstopili 28. 5. 1997, Gajić
Branka in Gajić Branko, oba s Ptuja, Dra-
ženci 90, vstopila 28. 5. 1997, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Samobor Nevenka in družbenica
Rokavec Darja, razrešeni 28. 5. 1997;
družbenika Gajić Branka in Gajić Branko,
imenovana 28. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 18210 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 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; 6024 Cestni tovorni
promet.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, razen “posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov“.

Rg-114424
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00091 z dne 5. 11. 1997 pri

subjektu vpisa CARRERA OPTIC, pro-
izvodnja očal, d.o.o., Ormož, sedež: Lju-
tomerska 38a, Ormož, pod vložno št.
1/05781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5616514
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelj: CARRERA OPTYL BRILLEN

VERTRIEBS - UND, Erzeugungsgesellschaft
mbH,, Traun, Johann Roithner - Strasse 131,
vstop 5. 6. 1996, vložek 100,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-114427
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00056 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MERILLY, trgovina, d.o.o.,
sedež: Ul. 5. prekomorske brigade 11,
Ptuj, pod vložno št. 1/02549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža družbe in dejavnosti ter uskladitev de-
javnost s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5405513
Sedež: Ptuj, Ul. 5. prekomorske bri-

gade 2
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:

2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2622 Proizvodnja sanitar-
ne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-114430
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00261 z dne 24. 10. 1997 pri

subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA,
d.d., sedež: Opekarniška cesta 4, Ormož,
pod vložno št. 1/00771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5111781
Osnovni kapital: 6,219.980.000 SIT.

Rg-114432
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00119 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NAROD-
NEGA HEROJA VINKA MEGLA, Tomaž
pri Ormožu, p.o., sedež: Tomaž pri Or-
možu, pod vložno št. 1/00120/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zavoda, sedeža, družbenika, dejavnosti, za-
stopnika in naslova zastopnika, uskladitev z
zakonom o zavodih in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5089166
Firma: OSNOVNA ŠOLA TOMAŽ PRI

ORMOŽU
Sedež: Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 11
Ustanovitelj: Skupščina občine Ormož,

izstopila 24. 4. 1996; Občinski svet Ormož,
Ptujska cesta 6, vstopil 24. 4. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovačič Vlado, Sveti Tomaž 19, ki
od 29. 10. 1996 dalje zastopa šolo kot rav-
natelj brez omejitev; Rajh Anica, razrešena
31. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-114441

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00206 z dne 7. 10. 1997 pri
subjektu vpisa LI AIR, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Kajuhova
18, Ptuj, pod vložno št. 1/03703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5478472
Ustanovitelj: Šeruga Lidija, izstop 28. 7.

1997; Šeruga Janez, Ptuj, Kajuhova 18,
vstop 28. 7. 1997, vložek 1,071.517 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne predpise o
dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi dvajsetimi leti. Novi družbeni in
gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih
predpisov o dedovanju pa je s svojimi odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji uvodnih pojasnil na
poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona o dedovanju in drugih predpisov.
Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati
decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski
in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev

– del zakona o denacionalizaciji,

– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov

– del zakona o notariatu.

(10432) Cena 2982 SIT

Pravni priročniki


