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Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-46196
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01221 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/02939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVSKO PODJETJE DA
UGO CALZATURE – MODA, d.o.o. Savi-
nova 2, Celje “ v likvidaciji “

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.816.200,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKO PODJETJE

MODA CELJE p.o., Prešernova 7, 3000
CELJE, vložek: 726.480,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 4. 1991; SUPERMERCA-
TO DO UGO S.R.L., VIA MOLINI 3, POR-
DENONE ITALIJA, vložek: 1.089.720,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-46198
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01249 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5704944
Firma: ROMAGI podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o. Škofja
vas, Mariborska 218

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 218, 3211 ŠKOF-
JA VAS

Osnovni kapital: 1.552.500,00 SIT
Ustanovitelji: RUDOLF ROBERT, Loko-

vina 12, 3204 DOBRNA, vložek:
1.552.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46199
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01250 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5649129
Firma: KAL gostinske, turistične, po-

slovne in kulturno umetniške storitve ter
trgovina, d.o.o., Partizanska 3 Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMER ALFONZ, Partizan-

ska 3, 3000 CELJE, vložek: 1.501.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46200
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01251 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5693373

Firma: LE – TA CONSULTING trgovi-
na, finance, knjigovodstvo in svetovalne
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krekov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.505.431,00 SIT
Ustanovitelji: LEJIČ TATJANA, Zatišje 6,

3000 CELJE, vložek: 1.505.431,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-46201
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01252 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5714486
Firma: MEDICHEM proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.665.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELEN BORIS, Spodnji kraj

40, 2391 PREVALJE, vložek: 832.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 10. 1992;
TURK CVETKA, Efenkova 2, 3310 ŽALEC,
vložek: 832.500,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.
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Sr-46202
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01253 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5704880
Firma: UNI – T.R.G. trgovina in komer-

cialne storitve, d.o.o., Celje, Opekarni-
ška 12/d

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarniška 12/d, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 1.839.500,00 SIT
Ustanovitelji: MIGLIČ VERA, Opekarni-

ška 12/d, 3000 CELJE, vložek:
1.839.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-46203
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01254 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5695597
Firma: TREND COMMERCE mednaro-

dna trgovina in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica heroja Šarha 9, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN BOJAN, Trnovlje

pri Celju 172, 3000 CELJE, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1998; EMANOVIČ MATIJA, Bartolići
7, ZAGREB, vložek: 700.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 9. 1998; VULIČ SLO-
BODAN, Nehruova 66, BEOGRAD, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-46204
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01255 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5682649
Firma: REPEAT, podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, marketing, proiz-
vodnjo in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na rebru 13/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRŠE-GUNDELJ IRENA,

Na rebru 13/a, 3000 CELJE, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46205
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01256 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5692237
Firma: SORČAN, turizem, d.o.o. Kam-

niška 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamniška 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SORČAN TOMAŽ, Rakov-

lje 5, 3314 BRASLOVČE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46206
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01257 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5695856
Firma: DIALOG mednarodna trgovina,

proizvodnja in poslovne storitve, d.o.o.
Zadobrova 101, Škofja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrova 101, 3211 ŠKOF-
JA VAS

Osnovni kapital: 1.716.380,00 SIT
Ustanovitelji: KRPAN BOGO, Zadobrova

101, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
1.716.380,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46207
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01258 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5682665
Firma: STUDIO OLYMPUS podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, marketing,
proizvodnjo, fotografske ter druge sto-
ritve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 16, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROSINA IGOR, Vodnikova

7, 3000 CELJE, vložek: 1.600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-46208
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01259 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5652472
Firma: PPD Podjetje za proizvodnjo in

distribucijo blaga in proizvodov, d.o.o.
Dobrna
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanc 25, 3204 DOBRNA
Osnovni kapital: 1.539.648,00 SIT
Ustanovitelji: PIHLER PETER, Klanc 25,

3204 DOBRNA, vložek: 1.539.648,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46209
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01260 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5654874
Firma: FIORI KROJILNICA priprava

materiala, šivalnica, d.o.o., Štore
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prožinska vas n.h., 3220 ŠTO-

RE
Osnovni kapital: 5.844.149,00 SIT
Ustanovitelji: FLORJANC DUŠAN, Tom-

šičev trg 17, 3000 CELJE, vložek:
5.844.149,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-46210
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01261 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5608457
Firma: REFLEX Trgovsko in proizvo-

dno podjetje d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.523.347,00 SIT
Ustanovitelji: DENOVNIK MARINO, Čo-

pova 5, 3000 CELJE, vložek:
1.523.347,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46211
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01262 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5560411
Firma: EL 7 TRADE trgovina in storit-

ve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 18, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRATNIK ZVONIMIR, Stan-

tetova ulica 22, 3320 VELENJE, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46212
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01263 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5579759
Firma: GEOSYM poslovno tehnične

storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kovinarska 20, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERKA IGOR, Na otoku

017, 3000 CELJE, vložek: 1.530.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-

čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46213
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01264 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5594782
Firma: MELMEK d.o.o. marketing idej

in storitev Celje, Opekarniška 12/f
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Opekarniška 12/f, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 1.608.616,90 SIT
Ustanovitelji: SINKOVIČ VILKO, Opekar-

niška 12/f, 3000 CELJE, vložek:
1.608.616,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46214
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01265 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5604095
Firma: G & G marketing, uvoz-izvoz in

storitve d.o.o., Bežigrajska 109
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bežigrajska 109, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORN TAMARA, Gre-

gorčičeva 2, 3000 CELJE, vložek:
1.514.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbri-
su gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46215
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01266 z dne 14. 6.
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2001 pod št. vložka 1/03629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5581265
Firma: AMA trgovina in storitve, d.o.o.

Celje, Trubarjeva 36
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 36, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SJEKLOČA MARKO, Tru-

barjeva 36, 3000 CELJE, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46216
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01267 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5594766
Firma: IMEX COMMERCE Trgovina na

debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, posredovanje, transport
in zunanja trgovina, d.o.o. Škapinova 15,
Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škapinova 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.513.248,00 SIT
Ustanovitelji: TRKAJ BOJAN, Škapinova

15, 3000 CELJE, vložek: 1.513.248,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46217
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01268 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5588855
Firma: LARISA trgovina, export-im-

port, zastopanje d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN ANDREJ, Prežiho-

va 8, 3000 CELJE, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46218
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01269 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5579708
Firma: MUR, podjetje za računalniš-

tvo, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prešernova 23, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.621.795,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR UROŠ, Pohorska

6, 3000 CELJE, vložek: 1.621.795,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbri-
su gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu –
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46219
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01270 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5564379
Firma: KMETIČ kmetijsko in trgovsko

podjetje, d.o.o., Šmartno v Rožni dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Otemna 14, 3201 ŠMARTNO

V ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGRAJŠEK ROMANA,

Otemna 14, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DO-
LINI, vložek: 758.500,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 1. 1992; OGRAJŠEK DRA-
GO, Otemna 14, 3201 ŠMARTNO V ROŽ-
NI DOLINI, vložek: 758.500,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46220
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01271 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5559812
Firma: GORIŠEK IN PARTNER Medna-

rodna špedicija, d.n.o., Teharje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Teharje 62, 3221 TEHARJE
Ustanovitelji: GRABAR BRANKO, Brinar-

jeva 1, 3000 CELJE, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 4. 1994; GORIŠEK KAROL-BO-
JAN, Teharje 62, 3221 TEHARJE, odg.s
svojim premož., vstop: 6. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46221
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01272 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5557615
Firma: ADAL – AMAN IN AMAN trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica bratov Frecetov 2, 3000

CELJE
Ustanovitelji: AMAN IVAN, Ulica bratov

Frecetov 2, 3000 CELJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 22. 4. 1994; AMAN MARTA,
Ulica bratov Frecetov 2, 3000 CELJE,
odg.s svojim premož., vstop: 22. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
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pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46222
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01273 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5533724
Firma: KOJNIK TRANS, KOJNIK DAR-

KO IN ALOJZ prevozniško podjetje,
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 6, 3000 CELJE
Ustanovitelji: KOJNIK DARKO, Kraigher-

jeva 6, 3000 CELJE, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 6. 1994; KOJNIK ALOJZ, Obrtna
cesta 26, Trnovlje, 3000 CELJE, odg.s svo-
jim premož., vstop: 5. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske druž-
be iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko druž-
bo od vročitve sklepa o izbrisu – za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske
družbe ali upnika gospodarske družbe od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje
sodišče.

Sr-46223
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01274 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5530067
Firma: LORETEES zlatarstvo in med-

narodna trgovina, d.o.o. Celje, Mikloši-
čeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDRENŠEK TADEJA, Po-

djavorškova ulica 11, 3000 CELJE, vložek:
1.512.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46224
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01275 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5519292
Firma: OGNJEVARNOST-MC-KONSUL-

TING podjetje za protipožarno izolacijo,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lipa 26, 3213 FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 1.542.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEPLAK MARKO-NIKO, Li-

pa 26, 3213 FRANKOLOVO, vložek:
1.387.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 7. 1996; PLOŠNIK MARJANA, Petrovi-
čeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
154.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46225
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01276 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5508827
Firma: PETSET d.o.o., trgovina, proiz-

vodnja in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ostrožno 90, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 1.626.953,20 SIT
Ustanovitelji: PANGERL MATEJA, Lesko-

vec 7 a, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
1.626.953,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46226
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01277 z dne 14. 6.

2001 pod št. vložka 1/03223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5559561
Firma: ŠVAGULA, podjetje za sveto-

vanje in storitve, d.o.o. Celje, Aškerče-
va 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.502.517,70 SIT
Ustanovitelji: ZAVŠEK IVANA, Kraigher-

jeva 9, 3000 CELJE, vložek: 1.502.517,70
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodne-
ga registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
– za gospodarsko družbo od vročitve skle-
pa o izbrisu – za družbenika oziroma delni-
čarja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

KOPER

Sr-46231
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01550 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5557895
Firma: ALEA, poslovne storitve in tr-

govina-Sulčič V. in B., d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lazaretska 6, 6000 KOPER
Ustanovitelji: SULČIČ VIKTORIJA diplo-

mirani ekonomist, Lazaretska 6, 6000 KO-
PER, odg.s svojim premož., vstop: 28. 2.
1995; SULČIČ BORIS gimnazijski maturant,
Kumarjeva 5, 6000 KOPER, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46232
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01551 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5560012
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Firma: KOZLEK, proizvodno storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 19, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 1.991.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK MILENKO, Rozma-

nova 19, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.991.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46233
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01552 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5559995
Firma: TERA-MAR posredovanje, inže-

niring in trgovina d.o.o. Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bolniška 18, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: LULIĆ MEDO, Bolniška 18,

6330 PIRAN, vložek: 1.518.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46234
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01553 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5579422
Firma: M & K PRODUCT podjetje za

proizvodnjo plastičnih mas, orodij, trgo-
vino in gostinstvo d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Razgledna pot 14, 6280 AN-
KARAN

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: SRDOČ KAJETAN, Razgle-
dna pot 14, 6280 ANKARAN, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1992; CERGOL MAJDA, Larisova 3,
6280 ANKARAN, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46235
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01554 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5586038
Firma: M & M SPEKTER podjetje za

trgovino in agencijsko posredovanje
d.o.o. Izola, Kraška 2a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraška 2a, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOBODA MERI, Kraška 2a,

6310 IZOLA, vložek: 1.510.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46236
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01555 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5587751
Firma: VALINEX, trgovina, d.o.o., Por-

torož, Kosmačeva 42
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kosmačeva 42, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 1.781.160,00 SIT
Ustanovitelji: PERNAT VALERIA, Kosma-

čeva 42, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.781.160,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46237
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01556 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/02942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5589215
Firma: PRIBAC & CO. gostinstvo, turi-

zem in trgovina, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cankarjev drevored 32, 6310

IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIBAC NEDICA, Zadruž-

na ulica 1, Jagodje, 6310 IZOLA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; PRIBAC DARIJO, Zadružna
ulica 1, Jagodje, 6310 IZOLA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46238
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01557 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5615062
Firma: CIVI CO. BROTHERS, trgovina,

komercialne in finančne storitve, turi-
zem, gradbeništvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Merče 22, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.592.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURTOVIĆ DŽEVAD, Mer-

če 22, 6210 SEŽANA, vložek:
1.592.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46239
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01558 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5613949
Firma: INIZIATIVE GEOGRAFICHE,

proizvodnja destilatov, trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rozmanova 22 a, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.654.064,00 SIT
Ustanovitelji: CORPONI PAOLO, Via

Monteverdi 4, PORTOGRUARO-VENEZIA,
ITALIJA, vložek: 1.654.064,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46240
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01559 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5624592
Firma: ANTIKA d.o.o., trgovinsko pod-

jetje, Koper, Pristaniška 33
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pristaniška 33, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEDERNJAK SONJA, Lu-

can 29 a, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46241
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01560 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5626846
Firma: BRONKAČ MMR proizvodnja

verig d.o.o., Ocizla
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ocizla 16, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 1.638.100,00 SIT
Ustanovitelji: MIHALIČ OSKAR, Ocizla

16, 6240 KOZINA, vložek: 1.092.121,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; MI-
HALIČ RADO, Ocizla 24, 6240 KOZINA,
vložek: 545.979,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46242
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01568 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5707579
Firma: AI MEX trgovina, posredova-

nje, zastopanje d.o.o., Brje pri Komnu
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brje pri Komnu 17, 6223 KO-

MEN
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: FON MARKO, Brje pri

Komnu 3 a, 6223 KOMEN, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; PANGOS ALOJZ, Brje pri Komnu
17, 6223 KOMEN, vložek: 754.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46243
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01569 z dne 11. 6.

2001 pod št. vložka 1/03194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KSENOS, ekonomske storitve,
trgovina in turizem, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičev trg 2, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 5.631.950,00 SIT
Ustanovitelji: LAHAJNER JOŽE, Tomaži-

čev trg 2, 6000 KOPER, vložek:
5.631.950,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46244
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01570 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5680182
Firma: INSULA COMMERCE, trgovsko

proizvodno podjetje, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sv. Petra 13, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJCAR EGIDIO, B. Kra-

igherja 13, 6310 IZOLA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46245
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01571 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5858712
Firma: P & G PLAST, proizvodnja, tr-

govina in posredovanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Dragomira Benčiča B 14,
6240 HRPELJE-KOZINA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČETIĆ MAGDALENA, Voj-

kovo nabrežje 29, 6000 KOPER, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46246
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01572 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5660394
Firma: SILNEV – COMPANY – trgovi-

na in storitve, d.o.o. Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jadranska 8-9, 6280 ANKA-

RAN
Osnovni kapital: 1.504.102,00 SIT
Ustanovitelji: SILBERSCHNEIDER JO-

HANN, Dr. Semmelweisstrasse 18/45, VIL-
LACH, AVSTRIJA, vložek: 1.504.102,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46247
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01573 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5668824
Firma: PARRUS proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o. Kozina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Istrska 11, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.561.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOTTI ETTORE, Via Picas-

so 11, BAGNACAVALLO, vložek:
640.250,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1992; GRAZIANI GIUSEPPE, V. Ma-
iano 16, FUSIGNANO, vložek: 640.250,00

SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1992; LI-
MIT D.O.O. KOZINA, Istrska 11, 6240 KO-
ZINA, vložek: 1.280.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 26. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46248
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01574 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5665108
Firma: PIRANESE, Trgovina, turizem,

poslovne storitve, BONI & OSTALI, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Leninova 1, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: BONI FRANCO trgovec,

Via San Marco 1887, BENETKE, ITALIJA,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 3. 1999;
ZUPIČIČ MARIZA diplomirani pedagog, Via
Castello 5964, BENETKE, ITALIJA, odg.s
svojim premož., vstop: 29. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46249
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01575 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5675324
Firma: FREEPRESS novinarska agen-

cija, d.o.o., Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska 33 b, 6210 SE-

ŽANA
Osnovni kapital: 1.811.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVER ROK, Bazoviška

7A, 6210 SEŽANA, vložek: 452.750,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1992; DE-
VETAK BORIS, Zgonik 34, TRST, ITALIJA,
vložek: 452.750,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 8. 1992; MALALAN IGOR, Bazovi-
ška 6, Opčine, TRST, ITALIA, vložek:

452.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 8. 1992; ŠTEKAR ANDREJ, Via degli
alpini 32, TRST, ITALIA, vložek:
452.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46250
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01576 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/03541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5681910
Firma: FENZI proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o., Divača
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Ludvika Požrlja 15,

6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.378.000,00 SIT
Ustanovitelji: NABREGOJ SONJA, Raz-

drto 7, 6225 HRUŠEVJE, vložek:
784.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1994; VOJSKA ZVONIMIR, Lokev
166 f, 6215 DIVAČA, vložek:
1.594.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46251
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01577 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5894093
Firma: GT GAS, Plin, ogrevanje, ser-

vis, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pristaniška 45, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.534.000,00 SIT
Ustanovitelji: GIPO, Montaža in servis,

d.o.o. Izola, Trinkova 10, 6310 IZOLA, vlo-
žek: 767.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1995; HREŠČAK EGON, Cankarjev
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drevored 16/b, 6310 IZOLA, vložek:
767.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46252
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01578 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5881145
Firma: STEMARK, trgovina, turizem,

gostinstvo in posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Letoviška pot 26, 6320 POR-

TOROŽ
Osnovni kapital: 1.762.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEGOVEC MARKO, Le-

toviška pot 26, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.762.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46253
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01579 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5857597
Firma: FINAL – BIRO GUZEJ, Trgovi-

na, uvoz, izvoz, inženiring in gradbeniš-
tvo d.n.o. Piran

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Savudrijska 6, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: SLATNER NADA, SOCIO-

LOGINJA, Lepi pot 14/B, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 18. 5.
1994; GUZEJ MILAN, RADIOTELEFONIST,
Rozmanova 31, 6330 PIRAN, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod

(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46254
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01580 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5869617
Firma: BENČIČ & LESKOVEC, zasto-

panje, posredovanje in kontrola kako-
vosti blaga, d.n.o. Koper

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bernetičeva 16, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 40.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČIČ MARIO, UPRAV-

NI TEHNIK, Bernetičeva 16, 6000 KOPER,
vložek: 20.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 26. 10. 1994; LESKOVEC
BERTO, POLICAJ, Bernetičeva 10, 6000
KOPER, vložek: 20.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 26. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46255
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01581 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5887313
Firma: ČIČKOVIČ & PERKLIČ, podjet-

je za trgovino in storitve, d.n.o., Ankaran
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Hrvatini 188, 6280 ANKARAN
Ustanovitelji: ČIČKOVIČ DRAGO, DELA-

VEC, Hrvatini 188, 6280 ANKARAN, odg.s
svojim premož., vstop: 11. 1. 1995; PER-
KLIČ MILOJKA, FRIZERKA, Hrvatini 188,
6280 ANKARAN, odg.s svojim premož., vs-
top: 11. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46256
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01582 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5884730
Firma: AXXON, podjetje za svetova-

nje, storitve in trgovino, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Senčna pot 2, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 1.503.841,60 SIT
Ustanovitelji: RAMERT HERIBERT, DR.,

Friedensgasse 2, GERASDORF, AVSTRI-
JA, vložek: 375.960,40 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1994; SPNULOVITSCH
DRAGOSLAV – DENNY, ING., Heiligenstad-
terstr. 9/11, WIEN, AVSTRIJA, vložek:
375.960,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1994; HOFER JOHANNES R.,
DR., Berggasse 41, AUERSTHAL, AVSTRI-
JA, vložek: 375.960,40 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1994; HARMER JOHAN-
NES, Stripfing 8, WEIKENDORG, AVSTRI-
JA, vložek: 375.960,40 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46257
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01583 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5895014
Firma: TRICODERM SAVIČ, Družba za

trgovino in storitve, k.d., Koper
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ul. Vena Pilona 7, 6000 KO-

PER
Ustanovitelji: SAVIČ SINIŠA, AVTOME-

HANIK, Ul. Vena Pilona 7, 6000 KOPER,
odg.s svojim premož., vstop: 8. 3. 1995;
KRAMERŠTETER ADELITA, DRUŽBO-
SLOVNO JEZIKOVNI tehnik, Šolska ul. 9,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
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(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46258
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01584 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5856884
Firma: ANASON – Trgovina in marke-

ting, Manojlović Vesna & Branislav,
d.n.o. Koper

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 10, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 15.900,00 SIT
Ustanovitelji: MANOJLOVIĆ VESNA, JE-

ZIKOVNI KORENSPONDENT, Partizanska
4, VUKOVAR, vložek: 7.950,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 6. 1994;
MANOJLOVIĆ BRANISLAV, EKONOMSKI
TEHNIK, Partizanska 4, VUKOVAR, vložek:
7.950,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 14. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46259
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01585 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5856868
Firma: GEOTEHNIKA PORTOROŽ –

Podjetje za miniranje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vilfanova 33, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽERJAL VOJKO, Vilfanova

33, 6320 PORTOROŽ, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1994; ŽERJAL DUŠAN, Vilfanova
33, 6320 PORTOROŽ, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46260
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01586 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5910153
Firma: ŽERAK & CO, vrtnarstvo, goz-

darstvo, svetovanje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: TINJAN 23, 6281 ŠKOFIJE
Ustanovitelji: ŽERAK ALEKSANDER,

KMETIJEC, Tinjan 23, 6281 ŠKOFIJE,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 7. 1995;
ŽERAK LJUBA gostinka, Tinjan 23, 6281
ŠKOFIJE, odg.s svojim premož., vstop:
1. 1. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46261
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01587 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5903998
Firma: PORT TRADING, posredništvo

in trgovina na debelo, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUKA KOPER, preklada-

nje, skladiščenje in druge pristaniške storit-
ve, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38,
6000 KOPER, vložek: 10.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za

gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46262
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01588 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5910340
Firma: I & P, trgovina na debelo in

drobno ter komercialne storitve – PAU-
LOVIĆ, k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Hrvatini 183 b, 6280 ANKA-

RAN
Ustanovitelji: PAULOVIĆ VESNA, NATA-

KARICA, Hrvatini 183 b, 6280 ANKARAN,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 8. 1995;
IVANČIČ JADRAN, AVTOMEHANIK, Kolom-
ban 43 b, 6280 ANKARAN, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 8.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46263
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01589 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5880009
Firma: LAS MODAS FIČUR, družba za

trgovino in proizvodnjo k.d., Izola
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Brkinska 24, 6310 IZOLA
Ustanovitelji: RODRIGUEZ VEGA JU-

STO, DAVČNI SVETOVALEC, Cordoba 53,
LAS PALMAS, KANARSKI OTOKI, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11.
1994; FIČUR LEON, PODJETNIK, Brkin-
ska 24, 6310 IZOLA, odg.s svojim premož.,
vstop: 16. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
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pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46264
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01590 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5914167
Firma: UNITED METALS – MARTON-

FALVY & BRAUN trgovina, špedicija in
transport d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Ustanovitelji: MARTONFALVY PETER,

EKONOMIST, Szinhaz 18/a, NYIREGYHAZA,
MADŽARSKA, odg.s svojim premož., vstop:
1. 9. 1995; BRAUN JANOŠ, EKONOMIST,
Orsargut 12, BARAČKA, MADŽARSKA, odg.s
svojim premož., vstop: 1. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46265
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01591 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/04894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5869714
Firma: VERDES k.d. Žigante K., trgovi-

na in storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Pristaniška 2, 6000 KOPER
Ustanovitelji: ŽIGANTE KARMEN trgov-

ka, Prodani 7, BUZET, HRVAŠKA, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 4. 1997; MAJE-
RIČ ZDENKA gimnazijski maturant – poslo-
vodja, Rakitovec 57, 6275 ČRNI KAL, ne
odgovarja, vstop: 30. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46266
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01592 z dne 11. 6.

2001 pod št. vložka 1/05005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5899575
Firma: DENTALKLINIK – DR. ZIMMEL

ROMAN, družba za storitve in svetova-
nje, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Senčna pot 2, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIMMEL ROMAN, DR., Elf-

ingerweg 46-48/4, WIEN – DUNAJ, AV-
STRIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 17. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46267
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01593 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5877806
Firma: ORKAN, ČERNE IN OSTALI, tr-

govina in storitve, d.n.o. Sežana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Nika Šturma 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 40.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE VIDO, GIMNAZIJ-

SKI MATURANT, Nika Šturma 2, 6210 SE-
ŽANA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 19. 11. 1994; ČERNE
MARTA, UČITELJICA, Nika Šturma 2, 6210
SEŽANA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 19. 11. 1994; ČER-
NE JANA, GIMNAZIJSKI MATURANT, Nika
Šturma 2, 6210 SEŽANA, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 19. 11. 1994; ČERNE MATJAŽ,
STROJNI TEHNIK, Nika Šturma 2, 6210
SEŽANA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 19. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46268
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01594 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5928109
Firma: USLUGA BOŽIČ & CO. družba

za gostinstvo, turizem in storitve d.n.o.,
Izola

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 30, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ FLAVIJO, Gregorči-

čeva 30, 6310 IZOLA, vložek: 5.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 11. 11.
1995; SLUGA NATAŠA, Gregorčičeva 10,
6310 IZOLA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 11. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46269
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01595 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5925720
Firma: SULJKANOVIĆ IN DRUGI, BAG-

GIO, pleskarstvo in električne inštalaci-
je d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 48, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: SULJKANOVIĆ BEŠLAGA,

ELEKTRO INŠTALATER, Trubarjeva 48,
6330 PIRAN, odg.s svojim premož., vstop:
6. 11. 1995; SULJKANOVIĆ GORDANA,
TRGOVKA, Trubarjeva 48, 6330 PIRAN,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46270
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01596 z dne 11. 6.
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2001 pod št. vložka 1/05051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5907900
Firma: CAFFE’ INTERMEZZO k.d., Ka-

va Bar, Ripamonti I.,
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kajuhova 12, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: RIPAMONTI IVANA, MATU-

RANTKA SREDNJE ŠOLE, Via G. Donizetti
3, TREZZO SULL’ADDA (MI), ITALIJA, odg.s
svojim premož., vstop: 25. 7. 1995; BARI-
SANO JURI, GOSTINSKI DELAVEC, Via G.
Donizetti 3, TREZZO SULL’ADDA (MI), ITA-
LIJA, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46271
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01597 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5920183
Firma: LIFAS PIVČIĆ transport in trgo-

vina k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Pobeška 16, 6000 KOPER
Ustanovitelji: PIVČIĆ FIKRET, ŠOFER,

Španskih boraca 54, LIVNO, BIH, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 11. 1995; BE-
ŠIĆ SADMIR, ŠOFER, Orašje b.b., DOBOJ,
BIH, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46272
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01599 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5928087
Firma: BARLETTA – Trgovina, gostin-

stvo in poslovne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška ulica 3, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRELJAC MIOMIR, Dunav-

ski breg 4, BEOGRAD, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1995;
HRELJAC MIRJANA, Dunavski breg 4, BE-
OGRAD, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46273
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01600 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5920191
Firma: V.I. & V.E. gradbeništvo, prevo-

zi in trgovina, Vršajević Ibrahim, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Jadranska 16, 6280 ANKA-

RAN
Ustanovitelji: VRŠAJEVIČ IBRAHIM,

GRADBENI DELAVEC, 53. Divizije B 17,
DOBOJ, R BIH, odg.s svojim premož., vs-
top: 15. 11. 1995; VRŠAJEVIĆ ELVIR,
GRADBENI DELAVEC, 53. Divizije B 17,
DOBOJ, R BIH, vložek: 500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46274
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01601 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919762
Firma: JUKIČ, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000

KOPER

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUKIČ ZVONKO, Puntarje-

va 19, 6000 KOPER, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46275
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01602 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5929342
Firma: VE & KA, Trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prešernova 6, 6230 POSTOJ-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AMETAJ KADRI, Koriša,

PRIZREN, ZRJ, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1996; AMETAJ
VEBI, Koriša, PRIZREN, ZRJ, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46276
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01603 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5938597
Firma: CEREX, trgovina in posredova-

nje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Pregavor 7, 6310 IZO-

LA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERMELJ MARJAN, Korte

13/c, 6310 IZOLA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1996; ČER-
MELJ KATJA, Korte 13/c, 6310 IZOLA,
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vložek: 735.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 3. 1996; POKORN ALEŠ, Korte
13/c, 6310 IZOLA, vložek: 15.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46277
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01604 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5943124
Firma: VALGRO – PEPELKO VALTER

& CO. – trgovsko in storitveno podjetje
d.n.o. Koper

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ferrarska 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 766.427,00 SIT
Ustanovitelji: PEPELKO VALTER, ELEK-

TRIKAR, Kolomban 7 a, 6280 ANKARAN,
vložek: 666.427,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 18. 4. 1996; PEPELKO EDA,
EKONOMSKI TEHNIK, Kolomban 7 a,
6280 ANKARAN, vložek: 100.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46278
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01605 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5929423
Firma: V. VIDAKOVIĆ KAYA k.d. Trgo-

vina, proizvodnja, gostinstvo in storitve
POSTOJNA

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Vojkova ulica 11, 6230 PO-

STOJNA
Ustanovitelji: VIDAKOVIĆ VANJA, Vojko-

va ulica 11, 6230 POSTOJNA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 6. 11. 1995; VIDAKO-
VIĆ BRIGITA, Vojkova ulica 11, 6230 PO-

STOJNA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46279
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01606 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5943736
Firma: PENTAX – Posredovanje in tr-

govina, Turchet & ostali, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAOLETTI ANTONIO, PO-

DJETNIK, Via Sara Davis 109, TRST, ITALI-
JA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 26. 3. 1996; TURCHET TI-
ZIANO, TRGOVEC, Via Cervel 17, CORDE-
NONS, ITALIJA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46280
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01607 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5947235
Firma: B & G ČOP IN DRUGI, iz-

voz-uvoz d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg bratstva 3, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: ČOP JURAJ, GRADBENI

INŽENIR, B.Nemcovej 24, KOŠICE, REP.
SLOVAŠKA, odg.s svojim premož., vstop:
15. 5. 1996; SZABOOVA BEATA, PROFE-
SORICA MATEMATIKE IN računalništva,
Svornosti 26, KOŠICE, REP. SLOVAŠKA,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46281
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01608 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5947090
Firma: NORCAD ENTERPRISES, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Istrskega odreda 40, Lucija,

6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARCOVICH MARINO JO-

SEPF, 3415 Deerbrook Dr., N8R2G1,
WINDSOR, ONTARIO, vložek:
1.490.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1998; GRGURIĆ VESNA, Šolska 11,
Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46282
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01617 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5949513
Firma: B & K GIT, gradbeništvo, trgo-

vina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Premrlova 1, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.104.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIČ KLAVDIJA, Ribiška

10, 6310 IZOLA, vložek: 1.052.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1999; BE-
GIĆ MARKO, Kozlovičeva 19, 6000 KO-
PER, vložek: 1.052.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
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da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46283
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01618 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5899621
Firma: D.B.S. – gradbeništvo, trgovi-

na d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Fornače 33, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIO DE CANDIDO

S.P.A., Via dello Stella n. 14/b, PRECE-
NICCO, ITALIJA, vložek: 550.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1994; C.S.P.S.
– COSTRUZIONI STRADALI E PAVIMEN-
TAZIONI speciali S.r.L., Riva Grumula 10,
TRIESTE, ITALIJA, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1994; POVOLI
MARCO, Via Daniele Cernazai 21/l, PRE-
MARIACCO, ITALIJA, vložek: 225.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1995; IN-
GEN D.O.O. PIRAN, Fornače 33, 6330 PI-
RAN, vložek: 225.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46284
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01619 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5948339
Firma: MEDITERANEA CORPORATI-

ON, trgovina in proizvodnja kozmetičnih
sredstev, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sončna pot 38, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 1.508.400,00 SIT
Ustanovitelji: KOHEK MARKO, Sečovlje

45, 6333 SEČOVLJE, vložek:
1.191.636,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1996; BORDON TANJA, II. Preko-
mroske brigade 26 a, 6000 KOPER, vlo-

žek: 15.084,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1996; ŽAGAR SEBASTJAN, Bazovi-
ška 5, 6320 PORTOROŽ – LUCIJA, vlo-
žek: 301.680,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46285
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01620 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5958156
Firma: L & B LINE, storitveno podjet-

je, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dekani 255, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LADIHA ROBERT, Dekani

255, 6271 DEKANI, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 7. 1996; LA-
DIHA SUZANA, Dekani 255, 6271 DEKA-
NI, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 7. 1996; BUHAJ JULIJAN, Dol-
ga reber 28/a, 6000 KOPER, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 7. 1996; BUHAJ ROMILDA, Dolga re-
ber 28/a, 6000 KOPER, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46286
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01621 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5775914
Firma: HAI, Proizovodnja, storitve, tr-

govina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bertoki, Cesta med vingoradi

30, 6000 KOPER

Osnovni kapital: 1.618.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUHART CVETKA, Gospo-

svetska cesta 10, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.618.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46287
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01622 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5773563
Firma: GIFT PIRAN, d.o.o., trgovina,

gostinstvo in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Verdijeva ulica 10, 6330 PI-

RAN
Osnovni kapital: 1.676.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIŠIĆ ZLATKO, Anžurjeva

12/B, Moste – Polje, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.676.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46288
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01623 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5957338
Firma: KLUN & GERŽELJ, storitve in

zastopanje, d.n.o., Piran
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Regentova 42, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: KLUN MARIO, LADIJSKI

TESAR, Liminjanska 91, Lucija, 6320 POR-
TOROŽ, odg.s svojim premož., vstop:
31. 5. 1996; GERŽELJ EDVARD, ELEK-
TROTEHNIK, Regentova 42, 6330 PIRAN,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46289
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01624 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5947294
Firma: EURO MARINE, ladijski inženi-

ring in svetovanje, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Liminjanska 100, 6320 POR-

TOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMERT HERIBERT, Frie-

densgasse 2, GERASDORF BEI WIEN, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 4. 1996; MUSIL WALTER, Stadion-
strasse 30/2/26, WIENER NEUSTADT, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46290
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01625 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5944066
Firma: KO & RI, prodaja in servis mo-

tornih vozil d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pivška 5, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 1.611.334,00 SIT
Ustanovitelji: KOCIJANČIČ MARIJAN,

Pivška 5, 6230 POSTOJNA, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1996; KANJERA RIKARDO, Jakov-
čeva 7, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
1.011.334,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,

da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46291
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01626 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5958121
Firma: GIDENTAL, trgovina in storit-

ve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zaprta ulica št. 6, 6310 IZO-

LA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BURSIČ GIULIANO, Obala

108, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1996; BOGATIČ IVAN, Parecag 70,
6333 SEČOVLJE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46292
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01627 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5981255
Firma: COMP IMPORT – EXPORT An-

dreas & Christian Muller, d.n.o., trgovina
in poslovne storitve

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bonifacijeva 12, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: MULLER CHRISTIAN, TR-

GOVEC, Ahornstrasse 3, SULZBERG,
NEMČIJA, odg.s svojim premož., vstop:
12. 9. 1996; MULLER ANDREAS, TRGO-
VEC, Ahornstrasse 3, SULZBERG, NEMČI-
JA, odg.s svojim premož., vstop: 12. 9.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46293
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01628 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5970725
Firma: ANAS UDOVIČ IN UDOVIČ, tr-

govska družba, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jelšane 14 a, 6254 JELŠANE
Ustanovitelji: UDOVIČ ANA, EKONOM-

SKI TEHNIK, Jelšane 14 a, 6254 JELŠA-
NE, odg.s svojim premož., vstop: 21. 10.
1996; UDOVIČ STANISLAV, STROJNI IN-
ŽENIR, Jelšane 14 a, 6254 JELŠANE,
odg.s svojim premož., vstop: 21. 10. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46294
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01629 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5981263
Firma: VARIGO INTERNATIONAL,

d.o.o., trgovina in poslovne storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EUROPEAN BUSINESS

CONSULTANTS LIMITED, Mall Tower,
Wickams Cay, R.tower, TORTOLA, BRITAN-
SKI DEVIŠKI OTOK, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46295
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01630 z dne 11. 6.
2001 pod št. vložka 1/05254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5986397
Firma: JO COMMERCE – DRUŽINA

PENKO trgovina in prevozi d.n.o., Šmi-
hel

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmihel 17, 6257 PIVKA
Ustanovitelji: PENKO JOŽE, ŠOFER,

Šmihel 17, 6257 PIVKA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 4. 11. 1996; PENKO JOŽI-
CA, TRGOVKA, Šmihel 17, 6257 PIVKA,
odg.s svojim premož., vstop: 4. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46296
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01666 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5939887
Firma: P.P.C. – Trgovina in komercial-

ni posli, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Marežganskega upora 2,

6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA RAZVOJ, Kotnikova 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46297
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01667 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1123149
Firma: VIDEO TNT trgovina in storitve

d.o.o., Piran, Gregorčičeva 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 30, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.761.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOKIČ MILAN, Gregorči-

čeva 30, 6330 PIRAN, vložek:
1.761.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46298
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01668 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5340853
Firma: DARITEX KONFEKCIJA, podjet-

je za proizvodnjo in trgovino tekstilnih
izdelkov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bač pri Materiji 28/a, 6242
MATERIJA

Osnovni kapital: 2.624.100,00 SIT
Ustanovitelji: DARITEX SPORTS WEAR

SRL., Via Vittorio Veneto 16, ROGNO ROG-
NO, ITALIJA, vložek: 2.624.100,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46299
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01669 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5987270
Firma: SIE – BRATA AUBER trgovina

in storitve d.n.o., Sežana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Prve tankovske brigade 5,

6210 SEŽANA

Ustanovitelji: AUBER PETER geometer,
Salež 58, TRST, TRST, ITALIJA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 14. 11. 1996; AUBER
ELVIS instalater, Salež 58, TRST, ITALIJA,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46300
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01670 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5920710
Firma: ALTAIR KAČIĆ & SIN, veletrgo-

vina in poslovne storitve d.n.o. ANKA-
RAN

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolomban 10 A, 6280 ANKA-
RAN

Ustanovitelji: KAČIČ PETAR strojni te-
hnik, Kolomban 10 A, 6280 ANKARAN,
odg.s svojim premož., vstop: 11. 9. 1995;
KAČIČ MIHA dijak, Kolomban 10 A, 6280
ANKARAN, odg.s svojim premož., vstop:
11. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46301
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01671 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1199617
Firma: PATTY INTERNATIONAL – Tr-

govina in poslovne storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zelena ulica 8, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURIATO ANNA, Via Fer-

razzi 3, PADOVA, ITALIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 5. 1997; FASOLO PATRIZIA, Via Fer-
razzi 3, PADOVA, ITALIJA, vložek:
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675.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 5. 1997; KOMPARA VESNA, Dekani
197, 6271 DEKANI, vložek: 75.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46302
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01672 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1197525
Firma: BELLA DONNA ŠLOSAR IN

KALČIČ, frizerski salon, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Jelšane 8, 6254 JELŠANE
Ustanovitelji: ŠLOSAR ANITA frizerka,

Novokračine 40, 6254 JELŠANE, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 5. 1997; KAL-
ČIČ EVGENIJA frizerka, Sušak 29 A, 6254
JELŠANE, odg.s svojim premož., vstop:
30. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46303
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01673 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5992532
Firma: BULANA INTERPRICES družba

za trgovino in storitve k.d. Koper
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Prisojna pot 3, 6000 KOPER
Ustanovitelji: BULANA YULIYA strojepi-

ska, Ul. V. Kučera 2A-105, KIJEV, UKRAJI-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 19. 5.
1997; LORENČIČ DAVID strojni tehnik, Ma-
lečnik 99, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod

(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46304
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01674 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5428041
Firma: LIBRETA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 9, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERNEL JOŽEF, Dro-

žanje 22, 8290 SEVNICA, vložek:
1.522.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46305
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01675 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201131
Firma: NORD EST – MIRKOV & CO.,

prevozništvo in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnje Škofije 69/a, 6281

ŠKOFIJE
Ustanovitelji: MIRKOV SIMON elektrote-

hnik, Gasilska ulica 3, 6000 KOPER, odg.s
svojim premož., vstop: 5. 7. 1997; MIR-
KOV BRANKO strugar, Gasilska ulica 3,
6000 KOPER, odg.s svojim premož., vs-
top: 5. 7. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika

oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46306
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01676 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201441
Firma: DENIM, gradbeništvo, trgovina

in storitve, MUSTAFOSKI D. k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Obrtna ul. 9, 6310 IZOLA
Ustanovitelji: MUSTAFOSKI MINTAS KV

zidar, Labuništa, LABUNIŠTA, MAKEDONI-
JA, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 7. 1997; MUSTAFOSKI DEMIŠ KV
zidar, Labuništa, LABUNIŠTA, MAKEDONI-
JA, odg.s svojim premož., vstop: 30. 7.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46307
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01677 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1195182
Firma: UNION METAL PLASTIC, proiz-

vodnja kovinoplastike, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dutovlje 2/a, 6221 DUTOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERGOL BOŠTJAN, Du-

tovlje 2/a, 6221 DUTOVLJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1997; CERGOL MATEJ, Dutovlje 2/a,
6221 DUTOVLJE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46308
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01678 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201735
Firma: CINO, TURCO IN PARTNER, go-

stinske storitve prehrane, d.n.o., Ilirska
Bistrica

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Harije 55, 6250 ILIRSKA BIS-
TRICA

Ustanovitelji: TURCO GVERINO lesar ši-
rokega profila, Gregorčičeva 23 a, 6250
ILIRSKA BISTRICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 2. 9. 1997; ŠTAVAR CIRIL lesni te-
hnik, Trnovska 19, 6250 ILIRSKA BISTRI-
CA, odg.s svojim premož., vstop: 2. 9.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46309
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01679 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5557046
Firma: LESISTEM Podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podgrad 95A, 6244 POD-

GRAD
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANIČ VALTER, Podgrad

95A, 6244 PODGRAD, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46310
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01680 z dne 14. 6.

2001 pod št. vložka 1/05410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5943116
Firma: GERB – Proizvodnja in prodaja

cvetja, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dantejeva 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRECELJ EGON, Malija

110, 6310 IZOLA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1996; BRE-
CELJ GORAN, Malija 110, 6310 IZOLA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46311
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01681 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1262939
Firma: 4 Y0U 2 YOU UDOVIČ & CO.

trgovina, storitve in proizvodnja, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Hrvatini 134, 6280 ANKARAN
Ustanovitelji: UDOVIČ DENIS ključavni-

čar, Hrvatini 134, 6280 ANKARAN, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 3. 1998; DO-
LENC KONSTANTINA ekonomski tehnik,
Hrvatini 134, 6280 ANKARAN, odg.s svo-
jim premož., vstop: 30. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46312
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01682 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1300997

Firma: JURCA, družba za trgovino in
storitve, k.d., Postojna

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Pod Jelovico 8, 6230 PO-

STOJNA
Ustanovitelji: JURCA KONRAD natakar,

trgovec, Pod Jelovico 8, 6230 POSTOJ-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3.
1998; JURCA JOŽEF ALEKSANDER avto-
mehanik, Gorenje 3, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.do viš.nevp.vlo.,
vstop: 31. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46313
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01683 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1121553
Firma: LARA – DEVČIĆ & DEVČIĆ, Me-

dicinsko estetski center, d.n.o., Sežana,
Kosovelova 4b

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 4b, 6210 SEŽA-
NA

Ustanovitelji: DEVČIĆ BORIS zdravnik
specialist internist, Cankarjeva ulica št. 1,
6210 SEŽANA, odg.s svojim premož., vs-
top: 9. 12. 1996; DEVČIĆ NEVENKA ko-
zmetičarka, Cankarjeva ulica št. 1, 6210
SEŽANA, odg.s svojim premož., vstop:
9. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46314
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01684 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1263218
Firma: VELIKAN, Ekonomsko propa-

giranje, Oblak & Taurer, d.n.o. Cikuti št.
7, 6276 Pobegi
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cikuti št. 7, 6276 POBEGI
Ustanovitelji: OBLAK GORAN, POLI-

CIST, Cikuti št. 7, 6276 POBEGI, odg.s
svojim premož., vstop: 18. 3. 1998; TAU-
RER JANKO, POLICIST, Pod Piramido 10,
2000 MARIBOR, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46315
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01685 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1317822
Firma: DVOJČKA – JUKAN IN DRUGI,

gradbeništvo, trgovina in gostinske sto-
ritve, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška ulica 3, 6000 KO-
PER

Ustanovitelji: JUKAN MIRSAD rudar,
Tomšičeva cesta 3, 3320 VELENJE, odg.s
svojim premož., vstop: 20. 7. 1998; TCHE-
KAN OLGA elektromehanik, Malgilovskaja
16, MINSK, BELORUSIJA, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46316
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01686 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1304470
Firma: ŠIRCELJ IN ČELIGOJ MI2, pro-

izvodnja, gostinstvo, storitve in trgovi-
na, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva ulica 33, 6250
ILIRSKA BISTRICA

Ustanovitelji: ŠIRCELJ DAMIR, Cankar-
jeva ulica 33, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
odg.s svojim premož., vstop: 3. 7. 1998;
ČELIGOJ JANKO, Hrib svobode 8, 6250
ILIRSKA BISTRICA, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46317
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01687 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1331426
Firma: MONTINVEST, Trgovina in po-

slovne storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Milana Spasiča 18,

6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKERLIČ DEJAN, Ulica Mi-

lana Spasiča 18, 6000 KOPER, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1998; ŠKERLIČ TJAŠA, Ulica Mila-
na Spasiča 18, 6000 KOPER, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46318
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01688 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1391682
Firma: FIPES finančne in poslovne

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koče 19, 6258 PRESTRANEK
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERGOČ EDVARD, Koče

19, 6258 PRESTRANEK, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:

4. 3. 1999; BERGOČ POTOČNIK SUZA-
NA, Koče 19, 6258 PRESTRANEK, vlo-
žek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 4. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46319
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01689 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1358740
Firma: G.SLATINA AHMETI S., grad-

beništvo in trgovina k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Jadranska 56, 6280 ANKA-

RAN
Ustanovitelji: AHMETI SABAHATE go-

spodinja, Slatina 93, VITINA, SRBIJA, ZRJ,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 12. 1998;
AHMETI ŠEVĆET gradbeni tehnik, G. Slati-
na 93, VITINA, SRBIJA, ZRJ, vložek: 10,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46320
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01690 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1365878
Firma: BRIZZI LUCIO CONSULTING,

industrijsko, podjetniško in finančno
svetovanje, k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Partizanska cesta 82, 6210

SEŽANA
Ustanovitelji: BRIZZI LUCIO svetovalec,

Via della costa Rosa 12, CASTEL SAN GIO-
VANNI, ITALIJA, odg.s svojim premož., vs-
top: 19. 1. 1999; BRIZZI STEFANO trgo-
vec, Via della costa Rosa 12, CASTEL SAN
GIOVANNI, ITALIJA, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1999.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46321
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01691 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1411942
Firma: DTV – DECOR TENDE VAR-

LJEN & CO., proizvodnja in trgovina,
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
KOPER

Ustanovitelji: VARLJEN DANIEL MILO-
RAD – učitelj razrednega pouka, Šetalište
Zora 6, OPATIJA, HRVAŠKA, odg.s svojim
premož., vstop: 6. 4. 1999; VARLJEN BRU-
NA – gimnazijska knjigovodkinja, Šetalište
Zora 6, OPATIJA, HRVAŠKA, odg.s svojim
premož., vstop: 6. 4. 1999; VARLJEN MI-
LAN – orodjar, Šetalište Zora 6, OPATIJA,
HRVAŠKA, odg.s svojim premož., vstop:
6. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46322
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01692 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5878705
Firma: MONYAL GOLD, proizvodnja in

trgovina s plemenitimi kovinami, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ferrarska ulica 14, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERSANI ALBERTO, Ulica

D. Alighieri št. 4, ALTAVILLA VICENTINA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46323
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01693 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1414801
Firma: MIX SHOP POSAVAC, Gostin-

stvo in trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Obala 127, Lucija, 6320 POR-

TOROŽ
Ustanovitelji: POSAVAC DALIBOR nata-

kar, Lucija, Obala 127, 6320 PORTOROŽ,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 5. 2000;
POSAVAC MIRJAM pomorski tehnik, Luci-
ja, Obala 127, 6320 PORTOROŽ, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46324
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01694 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/01287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5378303
Firma: VABIT, proizvodnja in trgovina

d.o.o. Gregorčičeva 21, Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 21, 6250 ILIR-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.838.425,00 SIT
Ustanovitelji: VERDNIK ALBINA, Gutov-

lje 89, 3310 ŽALEC, vložek: 1.838.425,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46325
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01695 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5703565
Firma: DIV – Trgovina in marketing

Maksimovič & Co. d.n.o. Portorož
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Liminjanska 81, 6320 POR-

TOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKSIMOVIČ IVANA,

DIPL. ING. KEMIJE, Dositejeva 15, BEO-
GRAD, ZRJ, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 24. 3. 1994; MAK-
SIMOVIČ DRAGANA, UPOKOJENKA, Limi-
njanska 81, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vlo-
žek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46326
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01696 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/03731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5814987
Firma: VADEMECUM – Podjetje za tr-

govino in storitve d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Erjavčeva 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.650.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLEDE ROBERT, Erjavče-

va 14, 6000 KOPER, vložek:
1.650.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 3637

upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

KRANJ

Sr-46078
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00780 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/04842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5769825
Firma: OVČAR, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: JENKOVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.579.600,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku iz-

brisa je bil dne 22.3.2001 vložen ugovor.
Ker je bil ugovor neutemeljen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

LJUBLJANA

Sr-46329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04091 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/24390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5808251
Firma: PRIMOS Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o., Ljubljana,
Svetčeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Svetčeva 14, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.612.000,00 SIT
Ustanovitelji: OKOREN ANA, Svetčeva

ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.562.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 7. 1993; OKOREN MARTIN, Svetčeva
ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 7.
1993.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži

v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04450 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/25877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5847893
Firma: MALETIČ – KOPAČ K & M druž-

ba za storitve in trgovino, d.n.o., Medvo-
de, Trnovec 25 a

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovec 25 a, 1215 MEDVO-
DE

Ustanovitelji: MALETIČ IVAN, Trnovec 25
a, 1215 MEDVODE, odg.s svojim premož.,
vstop: 21. 4. 1994; KOPAČ DANICA, Kala-
nova ulica 1, 1215 MEDVODE, odg.s svo-
jim premož., vstop: 21. 4. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek
postopka izbrisa po uradni dolžnosti se
zavrne kot neutemeljen in se izda sklep o
izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske druž-
be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo
višje sodišče.

Sr-46331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04485 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/11183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5474841
Firma: SYSTEMA STUDIO arhitektura,

svetovanje, posredovanje, zastopanje,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 32,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.524.423,00 SIT
Ustanovitelji: PRETNAR ANDREJ, Po-

horskga bat. 32, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.524.423,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 1. 1991.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04623 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/15656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5571219
Firma: FRUPO d.o.o. podjetje za trgo-

vino in storitve, Ljubljana-Črnuče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ceneta Štuparja 118, 1231

LJUBLJANA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUŽAR SREČO, Cesta Ce-

neta Štuparja 118, 1231 LJUBLJANA-ČR-
NUČE, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 16. 11. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04624 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/07102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5380537
Firma: RADIO MARKO d.o.o., Export –

import in trgovina Prešernova št. 37, Za-
gorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 37, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRNOVŠEK MARKO, Pre-

šernova 37, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07270 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/04727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5331579
Firma: POSLOVNA SKUPNOST INTE-

GRAL o.sol.o.
Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Celovška c. 166, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: VIATOR, PODJETJE ZA

MEDNARODNI IN TUZEMSKI TRANS- port,
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p.o., Dolenjska c. 244, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 20. 12. 1989; PREVOZNIŠ-
TVO DONAT, P.O., Kidričevo 30, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA, ostalo, vstop: 20. 12.
1989; PROMET IN DELAVNICE LENDAVA
P.O., Industrijska 1, 9220 LENDAVA, osta-
lo, vstop: 20. 12. 1989; CEPROM, TO-
VORNI PROMET, P.O., Savska 2, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 20. 12. 1989;
GOLFTURIST, TURIZEM IN RENT AGEN-
CIJA, P.O., Trdinova 3, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 20. 12. 1989; INTEGRAL,
MEDKRAJEVNI POTNIŠKI PROMET SAP,
Središka 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vs-
top: 20. 12. 1989; GOSTINSTVO LOGA-
TEC, P.O., Tržaška c. 17, 1370 LOGA-
TEC, ostalo, vstop: 20. 12. 1989;
SAP-SERVO MEHANIČNI OBRATI LJUB-
LJANA P.O., Središka 4, 1000 LJUBLJA-
NA, ostalo, vstop: 10. 1. 1990; INTEGRAL,
AVTOBUSNI PROMET NOTRANJSKA CER-
KNICA, P.O., Čabranska 8, 1380 CERKNI-
CA, ostalo, vstop: 30. 1. 1990; INTEGRAL,
AVTOBUSNI PROMET STOJNA KOČEVJE,
P.O., TRG ZBORA ODPOSLANCEV 38,
1330 KOČEVJE, ostalo, vstop: 4. 1. 1990;
GOSTINSKO PODJETJE FIGOVEC LJUB-
LJANA, P.O., Koblarjeva 34, 1000 LJUB-
LJANA, ostalo, vstop: 30. 12. 1989; INTE-
GRAL, AVTOBUSNI PROMET, DELAVNICE
IN TURIZEM BREBUS, P.O., Titova 11 a,
8250 BREŽICE, ostalo, vstop: 30. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46337
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08955 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/11620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5855098
Firma: LESKOVAR & LESKOVAR

d.o.o., Družba za zastopanje in servisi-
ranje, Pražakova 7, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pražakova 7, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.447.840,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOVAR PETER VINKO,

Pražakova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.848.119,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1991; LESKOVAR STEFFEN, Polje
c. XII/8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
599.720,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,

da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08956 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/26411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5885639
Firma: ROLEO proizvodnja, trgovina,

posredovanje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljanski nasip 12, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILC-FORNEZZA EVA, Po-

ljanski nasip 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08957 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/29361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1197061
Firma: GAZETA – PIRC IN OSTALI pod-

jetje za založništvo, marketing in obliko-
vanje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrijska 42, 1360 VRHNIKA
Ustanovitelji: PIRC KARLO, Ob žici 7,

1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 5. 1997; KAVŠEK SERGEJA, Ob
žici 7, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 5. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-

pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46340
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08958 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/09711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Ljubljana, Šišenska 50 a
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šišenska 50 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOVIČ BARBARA, Ši-

šenska 50 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 6. 12. 1994; VUKOVIČ SONJA, Šišen-
ska 50 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46341
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08959 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5334101
Firma: BROADWAY družba za kultur-

no, poslovno in gostinsko dejavnost
d.o.o. Stolpniška 10, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stolpniška 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.187.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRZOVIČ FILIP, Poljanski

nasip 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.187.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-46342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08960 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/13800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5525616
Firma: BOPEN marketing, proizvod-

nja, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska c. 41

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska c. 41, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRIŠČEK BORVIN, Jelarji

4, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 804.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1991; BRI-
ŠČEK DEJAN, Jelarji 4, 1000 ŠKOFIJE,
vložek: 804.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08961 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/20699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5701040
Firma: T & G Podjetje za proizvodnjo

lesenih izdelkov in obrtne storitve d.o.o.,
Pleteršnikova 19, Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pleteršnikova 19, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.501.235,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK GORAZD, Škofje-

loška 25, 1215 MEDVODE, vložek:
750.617,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1992; JANEŽIČ TOMAŽ, Kovinar-
ska ul. 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.617,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-46344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08962 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/20381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5717469
Firma: PMSM podjetje za marketing,

storitve in management, d.o.o., Ljublja-
na, Posavskega 17 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Posavskega 17 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.583.680,00 SIT
Ustanovitelji: MAUČEC MATIJA, Ul. bra-

tov Učakar 118, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.534.680,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; MAUČEC MOJCA, Posav-
skega ul. 17 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
49.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08963 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/27057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5924073
Firma: DSC družba za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska ulica
5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trebinjska ulica 5, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ SVJETLANA,

Trebinjska ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1995; CVETKOVIĆ DRAGO, Trebinj-
ska ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-

pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08964 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/28393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5953294
Firma: CD & BM PODRŽAJ IN OSTALI

podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Aleševčeva 16, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: PODRŽAJ DUŠAN, Mijav-
čeva ul. 34, 1291 ŠKOFLJICA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 12. 7. 1996; PODR-
ŽAJ CARMEN, Mijavčeva ul. 34, 1291
ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož., vstop:
12. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08965 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/32271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1458833
Firma: BIZIMOSKI IN DRUGI Gradbe-

ništvo, trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Velika Račna 25, 1290 GRO-

SUPLJE
Ustanovitelji: BIZIMOSKI GRADIMIR,

Dimče Kovačeski 2/2, STRUGA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 3. 9. 1999; BIZIMOSKI
RATKO, S. Labuništa b.b., STRUGA, odg.s
svojim premož., vstop: 3. 9. 1999; RADI-
ČESKI ZORAN, Proleterski brigadi 14,
STRUGA, odg.s svojim premož., vstop:
28. 9. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
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Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08966 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/06915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5374596
Firma: WOOLTOP d.o.o., podjetje za

posredovanje, trgovanje, proizvodnjo in
zastopanje, Polje cesta XXXII/21, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje c. XXXII/21, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.772.815,50 SIT
Ustanovitelji: NOVAK STANISLAVA, Po-

lje c. XXXII/21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.772.815,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08967 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/08939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5423317
Firma: INTRA Podjetje za transport,

špedicijo in trgovino d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obvozna cesta 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARN VITOMIR TOMAŽ,

Koroška 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46350
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08968 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/27066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5924103
Firma: CALLIS družba za gradbeniš-

tvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vevška 52, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOJINOVIĆ BORIS, Rojče-

va 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46351
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08969 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/28247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5959764
Firma: GROSIST JANEŽIČ IN DRUGI

družba za trgovino, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ocvirkova ulica 63, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: JANEŽIČ PETER, Ocvirko-

va ulica 63, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 31. 7. 1996; STANKO-
VIĆ ZORAN, Dositejeva 34, BEOGRAD,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08970 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/29628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1198700
Firma: SERMEK trgovsko in storitve-

no podjetje k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šmartinska cesta 153, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: SERMEK STJEPAN,

ŠMARTINSKA CESTA 153, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 7. 7.
1997; SERMEK VESNA, ŠMARTINSKA CE-
STA 153, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08971 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/31953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1399128
Firma: DEKY & CO. OBRADOVIĆ k.d.,

veletrgovina – komercialne storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot na Fužine 35, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBRADOVIĆ DEJAN, Pot

na Fužine 35, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 1. 3. 1999; RISTIĆ
ALEKSANDER, Brodarjev trg 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 14. 10. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08972 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/06907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5375363
Firma: IGT inženiring, gradbeništvo, tr-

govina, d.o.o. Ljubljana, Ravenska pot 59
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Ravenska pot 59, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURK LADISLAV, Raven-

ska pot 59, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08973 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/19120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5653126
Firma: UNI-CIT Trgovina, marketing in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Preglov trg 2, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.627.260,00 SIT
Ustanovitelji: MAUKO MARJAN, Preglov

trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.627.260,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08974 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/20658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5697654
Firma: BRAN podjetje za proizvodnjo

in promet blaga, d.o.o., Ljubljana, Trža-
ška 132

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRANISELJ MIRKA, Parti-

zanska 48, 1381 RAKEK, vložek:
1.522.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46357
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08975 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/24824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5824915
Firma: LOG Računalniške storitve

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot na grič 15, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.666.852,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MARTIN, Pot na

grič 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
833.426,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; ZUPANČIČ MIRAN, Gradišnikova 12,
1353 BOROVNICA, vložek: 833.426,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46358
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08976 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/31883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1413970
Firma: HALITI BISLIM IN ZEKAJ

ALJBERT zidarstvo in fasaderstvo,
d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: HALITI BISLIM, Broćna,

SRBICA, odg.s svojim premož., vstop:
22. 4. 1999; ZEKAJ ALJBERT, Broćna, SR-
BICA, odg.s svojim premož., vstop: 22. 4.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-

ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08977 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/17618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5671841
Firma: BLAŽ Posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška 263, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽIČ VILKO, Celovška

263, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46360
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08978 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/32336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1453424
Firma: BRATA BIČAKČIĆ gradbeniš-

tvo, trgovina in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Povšetova ulica 36, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: BIČAKČIĆ VAHIDIN, Pov-

šetova ulica 36, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 13. 9. 1999;
BIČAKČIĆ EDIN, Povšetova ulica 36, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 13. 9. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
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Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08979 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/01918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5269563
Firma: ART DVOPIČJE Institut za glo-

balni razvoj integralnih projektov d.o.o.
Medvode

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zbilje 30, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.184.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEGNAR FRANC, Zbilje

22, 1215 MEDVODE, vložek:
1.113.840,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1987; KORBIČ ALEŠ, Zbilje 13,
1215 MEDVODE, vložek: 556.920,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1996; ERŽEN
MARKO, Zg. Pirniče 90 A, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 256.620,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 2. 1996; GRGIČ TILEN PETER,
Fiesa 24, Portorož, 6330 PIRAN, vložek:
256.620,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46362
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08980 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/12094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5484219
Firma: MESEX trgovsko, predelovalno

podjetje, d.o.o., Radomlje, Rudnik št. 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rudnik št. 6, 1235 RADOB-

LJE
Osnovni kapital: 1.996.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽEBOVEC VINKO, Rudnik

št. 6, 1235 RADOMLJE RUDNIK, vložek:
1.996.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali

upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08981 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/05091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5329574
Firma: SESKO trgovina, storitve, iz-

voz-uvoz, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velika Račna 41, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 4.480.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAŠAR SEZAIR, Velika Rač-

na 41, 1290 GROSUPLJE, vložek:
4.480.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46364
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08982 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/13831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5582253
Firma: DEGRAD gradbena in finalna

dela, d.o.o. Partizanska cesta 22a, Tr-
bovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 22 a, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEDIĆ SLAVICA, Partizan-

ska c. 22a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1991; DEDIĆ NERMIN, Partizan-
ska c. 22 A, 1420 TRBOVLJE, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se

vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46365
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08983 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/15010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5566452
Firma: HERMAT podjetje za trgovino,

uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg revolucije 29 a, 1420 TR-

BOVLJE
Osnovni kapital: 1.845.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC HERMAN, Novi

dom 5, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.845.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46366
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08984 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/13685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5525373
Firma: R SPORT proizvodnja in trgovi-

na d.o.o. Trbovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sallaumines 8, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.542.252,80 SIT
Ustanovitelji: FILIPIČ RENATA, Sallaumi-

nes 10a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.542.252,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46367
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08985 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/13826/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5536634
Firma: ALKO TRANS prevozništvo in

trgovina, d.o.o., Dobovec, Dobovec 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobovec 5, 1423 DOBOVEC
Osnovni kapital: 2.322.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLANC ADALBERT, Do-

bovec 5, 1423 DOBOVEC, vložek:
2.322.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46368
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08986 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/12448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5497124
Firma: TKT-LINE gostinstvo, turizem

in trgovina d.o.o., Trbovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šuštarjeva 42, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.563.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAMAR JOŽE, Šuštarje-

va 11, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.563.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08987 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/06858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5382386
Firma: LING d.o.o., podjetje za posre-

dovanje in trgovino, Kolonija 1. maja 32,
Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolonija 1. maja 32, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUJČINOVIĆ SEAD, Kolo-

nija 1. maja 32, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08988 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5316316
Firma: PIEZOTON podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino z elektronskimi na-
pravami in elementi d.o.o., Vodenska
24, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodenska 24, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 3.380.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORNIK RUDOLF, Leninov

trg 9, 1420 TRBOVLJE, vložek:
3.380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08989 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/03157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5309948
Firma: DIA inženiring, trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Majcenova cesta št. 7, 1420

TRBOVLJE
Osnovni kapital: 1.545.590,00 SIT

Ustanovitelji: HRIBAR MILAN, Majceno-
va c. 7, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.523.090,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 10. 1989; MATEŠIČ ERVIN, Ul. Sallau-
mines 5B, 1420 TRBOVLJE, vložek:
22.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08990 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/13378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5531322
Firma: AJDA STIL podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o. Trbovlje, Sallaumi-
nes 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sallaumines 8, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.500.258,00 SIT
Ustanovitelji: KLANŠEK BOŽENA, Ce-

sta Tončke Čeč 61, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 1.500.258,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08991 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/15236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5567149
Firma: TPG d.o.o., Podjetje za trgovi-

no, promet in gostinstvo, Trbovlje, Parti-
zanska cesta 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 19, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 19.020.945,00 SIT
Ustanovitelji: ŽNIDAR NATAŠA, Trg svo-

bode 2, 1420 TRBOVLJE, vložek:
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19.020.945,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46374
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08992 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/14061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5583365
Firma: I.M. storitveni servis d.o.o., Tr-

bovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Majcenova 11, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.540.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROZNIK MARIJA, Majce-

nova 11, 1420 TRBOVLJE, vložek:
774.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1991; GROZNIK IGOR, Majceno-
va 11, 1420 TRBOVLJE, vložek:
766.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46375
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08993 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/07757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5694353
Firma: UP-POLC Trgovina in usluge,

d.o.o. Trbovlje, Dobovec 23 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobovec 23 a, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.926.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLC TOŠ, MAJCENOVA

9, 1420 TRBOVLJE, vložek: 963.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1990;
POLC NADJA, MAJCENOVA 9, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 963.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46376
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08994 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/21362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5724317
Firma: VIVOD IN DRUGI proizvodnja,

trgovina, storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta oktobrske revolucije

20, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIVOD VLADIMIR, Cesta

Oktobrske revolucije 20, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 9. 2. 1993; VIVOD NEVENKA,
Cesta oktobrske revolucije 20, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 9. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46377
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08995 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/20158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5684773
Firma: BUM Trgovina in gostinstvo, ra-

čunovodske in knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje in pogrebne storitve,
d.o.o. Gabrsko 34, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabersko 34, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.513.660,00 SIT
Ustanovitelji: ČIBEJ MARJANA, Gaber-

sko 34, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.513.660,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46378
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08996 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/22292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5755557
Firma: IREL – HACIN IN DRUŽBENIKI

podjetje za industrijsko elektroniko, ra-
čunalništvo in trgovino d.n.o., Trbovlje,
Ojstro 14 A

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ojstro 14 a, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 112.250,00 SIT
Ustanovitelji: HACIN MATJAŽ, Ojstro

14a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
110.250,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 26. 3. 1993; HACIN RENATA, Ojstro
14 A, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 22. 3.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08997 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/24206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5801125
Firma: PUST IN OSTALI proizvodnja

in avtomatizacija, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Majcenova cesta 22, 1420

TRBOVLJE
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUST BOŠTJAN, Majceno-

va cesta 22, 1420 TRBOVLJE, vložek:
55.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 7. 7. 1993; PUST BOJANA, Majceno-
va cesta 22, 1420 TRBOVLJE, vložek:
55.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 9. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08998 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/17926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5634962
Firma: KAGO podjetje za zastopstvo,

trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Vodenska 24, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodenska 24, 2371 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 3.398.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB URBAN, VODEN-

SKA 24, 1420 TRBOVLJE, vložek:
825.714,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; KADRIJEVIČ EMIL, LOG 28
C, 1430 HRASTNIK, vložek: 825.714,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; AL-
GAS d.o.o. Ljubljana, Nadgorica, Pod gri-
čem 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
570.864,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994; SKOK d.o.o. Vrhnika, Cesta
na barju 19, 1360 VRHNIKA, vložek:
570.864,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994; GALOP d.o.o. Ljubljana Po-
lje, Novo Polje, Cesta III/17, 1260 LJUB-
LJANA POLJE, vložek: 570.864,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 5. 1994; SKOK ALO-
JZ, Cerkova ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 33.980,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46381
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08999 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/23884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5806569
Firma: NEES TRADE Proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Trg
svobode 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 1, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.581.894,00 SIT
Ustanovitelji: HUSANOVIČ SENADA, Trg

svobode 1, 1420 TRBOVLJE, vložek:
792.497,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1993; HUSANOVIČ JAKUB, Trg svobode
1, 1420 TRBOVLJE, vložek: 789.397,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46382
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09000 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/25157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5642167
Firma: KTM podjetje za finančne sto-

ritve, trgovino in montažo d.o.o., Ul. 1.
junija 4, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 1. junija 4, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.503.971,00 SIT
Ustanovitelji: KNEZ STANISLAV, Cesta

15. aprila 20, 1412 KISOVEC, vložek:
1.503.971,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46383
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09001 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/21551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5854776
Firma: LEGROS d.o.o. trgovina in za-

stopstva
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica 1. junija 7, 1420 TRBOV-

LJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZALAZNIK BORIS, Kršiče-

va 29/A, 1420 TRBOVLJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1994; ZALAZNIK VLADIMIRA, Kerši-
čeva 29/A, 1420 TRBOVLJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46384
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09002 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/26607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5906156
Firma: HTC HENDIJA & CO inštalacije

in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gimnazijska 16, 1422 TRBOV-

LJE
Ustanovitelji: HENDIJA MIRAN, Loka 23,

1420 TRBOVLJE, odg.s svojim premož.,
vstop: 29. 5. 1995; KALŠEK PETER, Lipa
pri Frankolovem 26, 3213 FRANKOLOVO,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46385
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09003 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/27386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5915678
Firma: GRASTOR OBERČ & CO d.n.o.,

zaključna dela v gradbeništvu
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Opekarna 20 a, 1420 TRBOV-

LJE
Ustanovitelji: OBERČ ADRIJAN, OPE-

KARNA 20 A, 1420 TRBOVLJE, odg.s
svojim premož., vstop: 29. 8. 1995;
OBERČ ANA, OPEKARNA 20 A, 1420
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TRBOVLJE, odg.s svojim premož., vstop:
29. 8. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09004 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/28253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5947812
Firma: TURK & CO podjetje za grad-

beništvo, k.d., Trbovlje
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Keršičeva cesta 23 a, 1420

TRBOVLJE
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURK DEJAN, Trg revolu-

cije 10 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 22. 5. 1996; TURK MIHAEL, Trg revo-
lucije 10 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5.
1996; MEDVEŠEK DIJANA, Vreskovo 18a,
1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09158 z dne 8. 6.
2001 pod št. vložka 1/14640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5544637
Firma: ZLATIK trgovsko podjetje

d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.625.832,00 SIT
Ustanovitelji: ZLATIČ DUŠAN, Tbilisijska

ul. 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.625.832,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09310 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/28748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5997330
Firma: MARKULJEVIČ & CO., MAR-

GALEX trgovina, posredništvo in storit-
ve, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Novi dom 31, 1420 TRBOV-
LJE

Ustanovitelji: MARKULJEVIČ GAVRO,
Novi dom 31, 1420 TRBOVLJE, odg.s svo-
jim premož., vstop: 9. 12. 1996; MALJU-
GA NEVENKA, Novi dom 31, 1420 TRBOV-
LJE, odg.s svojim premož., vstop: 9. 12.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09311 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1227076
Firma: ZOTEX, MEDVEŠEK & CO. tr-

govina in storitve d.n.o., Trbovlje, Ope-
karna 7

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarna 7, 1420 TRBOVLJE
Ustanovitelji: MEDVEŠEK ZORAN, Ope-

karna 7, 1420 TRBOVLJE, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 15. 10. 1997; MEDVEŠEK TANJA,
Opekarna 7, 1420 TRBOVLJE, odg.s svo-
jim premož., vstop: 15. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,

da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46451
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09327 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1253336
Firma: AVTOHIŠA ŠPAJZER Podjetje

za popravila, vzdrževanje in prodajo ce-
stnih motornih vozil d.o.o. Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska c. 51, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPAJZER IVAN, Knezdol

13, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09328 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/25737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5868009
Firma: INTERNATIONAL COLLEGE

izobraževanje in storitve, d.o.o., Trbov-
lje, Vreskovo 65a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vreskovo 65a, 1420 TRBOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ BOJAN, Vresko-

vo 65 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
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oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09329 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/18782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5620015
Firma: ALIS-R kovinsko predelovalna

dejavnost d.o.o. Dol pri Hrastniku
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: VDV brigade b.š., 1431 DOL

PRI HRASTNIKU
Osnovni kapital: 4.278.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAJDA BOJAN, Pot na Br-

do 6, 1433 RADEČE, vložek:
1.925.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 5. 1992; ALIS DI CHERSICLA BRU-
NO, Via Rabatta 16, GORIZIA, ITALIJA, vlo-
žek: 2.352.900,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09330 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/21527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5720338
Firma: PENAT gostinstvo in storitve,

d.o.o., Hrastnik, Log 28 e
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Log 28 e, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 3.469.460,00 SIT
Ustanovitelji: RIZVIĆ ENO, Log 28 e,

1430 HRASTNIK, vložek: 3.469.460,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09331 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/21600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5734452
Firma: QUINTERS Trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o. Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 1. maja 68, 1430 HRA-

STNIK
Osnovni kapital: 1.531.252,00 SIT
Ustanovitelji: KRNETA RADOVAN, Trg

Franca Kozarja 7, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 967.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1993; ZUPANČIČ SIMONA, Partizan-
ska 29, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
žek: 563.752,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46456
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09332 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/20318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5691591
Firma: ILIRIDA podjetje za trgovino,

uvoz-izvoz, d.o.o., Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg Franca Kozarja, 1430

HRASTNIK
Osnovni kapital: 1.562.150,00 SIT
Ustanovitelji: LJUTFI NUREDINI, Nase-

lje Aleša Kaple 22, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 1.562.150,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09333 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/23359/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5770025
Firma: ŠLOGAR IN OSTALI-MAŠJA

podjetje za trgovino in storitve d.n.o.,
Dol pri Hrastniku

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta VDV brigade 32, 1431
DOL PRI HRASTNIKU

Osnovni kapital: 190.950,50 SIT
Ustanovitelji: ŠLOGAR ANJA, Cesta VDV

brigade 32, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
vložek: 95.475,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 9. 5. 1993; ŠLOGAR JOSIP,
Cesta VDV brigade 32, 1431 DOL PRI HRA-
STNIKU, vložek: 95.475,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46458
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09334 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/24465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5811732
Firma: CLINT Podjetje za proizvodnjo

in storitve, d.o.o., Cesta Čeče 107, Hra-
stnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čeče 107, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 1.824.450,00 SIT
Ustanovitelji: POVŠE MITJA, Čeče 107,

1430 HRASTNIK, vložek: 963.925,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993; POVŠE
SLAVICA, Čeče 107, 1430 HRASTNIK, vlo-
žek: 860.525,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09335 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/17601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5853656
Firma: PTG proizvodnja, trgovina, go-

stinstvo, d.o.o. Hrastnik Studence 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Studence 4, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 2.006.920,00 SIT
Ustanovitelji: HAFNER ROMAN, Studen-

ce 4, 1430 HRASTNIK, vložek:
2.006.920,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46460
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09336 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/29737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1201611
Firma: GMJ GRIČAR & CO. d.n.o.,

Gradbeništvo in marketing
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 1. maja 69, 1430 HRA-

STNIK
Ustanovitelji: GRIČAR JURAJ, Log 1,

1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 19. 8. 1997;
GRIČAR ŠTEFANIJA, Log 1, 1430 HRA-
STNIK, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 19. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09337 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/05454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5405939
Firma: AMG avtošola, najem vozil, tu-

ristična agencija d.o.o. Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Trg F. Kozarja 1, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GERČER CVETKO, Planin-

ska cesta 3, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09338 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/04573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5331722
Firma: FIPOS Podjetje za finance, po-

sredovanje, organizacijo in svetovanje,
d.o.o., Mlinše 14, Izlake

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlinše 14, 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 2.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠELIH ALFONZ, Mlinše 14,

1411 IZLAKE, vložek: 2.517.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09339 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/06945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5372224
Firma: SERVIS HRIBAR podjetje za

prodajo in servisno – remontno dejav-
nost vozil, d.o.o., Selo 72, Zagorje ob
Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selo 72, 1410 ZAGORJE OB
SAVI

Osnovni kapital: 1.579.100,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR MARJAN, Selo

72, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:

1.579.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09340 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/11197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5466598
Firma: MAGROS Podjetje za grosistič-

no in detajlistično prodajo alkoholnih in
brezalkoholnih pijač, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o. Zagorje ob Savi, Selo 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selo 3, 1410 ZAGORJE OB
SAVI

Osnovni kapital: 2.746.773,30 SIT
Ustanovitelji: BREZOVNIK DRAGO, Ko-

lodvorska 6, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 2.746.773,30 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 31. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09341 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/12631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5513863
Firma: BINARIN, BUČEVEC & CO. Pod-

jetje za informatiko in računalništvo,
d.n.o., Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 2, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUČEVEC IVAN, Kidričeva

2, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 20. 5. 1991; BUČEVEC MAGDA, Ki-
dričeva 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
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žek: 8.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 25. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09342 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/13846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5537339
Firma: TIBEX trgovina, proizvodnja in

storitve d.o.o., Podkum
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podkum n.h., 1414 PODKUM
Osnovni kapital: 1.762.248,80 SIT
Ustanovitelji: BRAVEC EDVARD, Pod-

kum n.h., 1414 PODKUM, vložek:
885.124,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; BRAVEC BRANKA, Podkum
n.h., 1414 PODKUM, vložek: 877.124,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09343 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/18298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5643651
Firma: RANZINGER IN PARTNER

d.n.o. Zastopstva in trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gladež 24, 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: RANZINGER BENO, Ce-

sta zmage 26, 1410 ZAGORJE, vložek:
8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 27. 3. 1992; RANZINGER MARIJA,
Cesta Zmage 26, 1410 ZAGORJE, vložek:
8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 19. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09344 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/18393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5635683
Firma: ETEX MARKETINŠKI INGINEE-

RING d.o.o. Cesta 20. julija 2 c, Zagorje
ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 20. julija 2 c, 1410 ZA-
GORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUNETA DUŠAN, LOKE

22, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09345 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/25623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5846455
Firma: ARH & CO. podjetje za trgovi-

no, d.n.o., Zagorje ob Savi, Kidričeva 2c
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 2c, 1410 ZAGORJE

OB SAVI
Ustanovitelji: ARH DUŠAN, Kidričeva 2c,

1410 ZAGORJE OB SAVI, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 11. 4. 1994; MAJCEN MAR-
JANA, Kidričeva 2c, 1410 ZAGORJE OB
SAVI, odg.s svojim premož., vstop: 11. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09346 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/11808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5875374
Firma: MEND Podjetje za projektira-

nje in inženiring, d.o.o. Zagorje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 9. avgusta 48, 1410

ZAGORJE
Osnovni kapital: 1.971.245,00 SIT
Ustanovitelji: LIPEC JANEZ, Cesta 9. av-

gusta 79, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 975.095,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1990; GRABNAR DRAGO, Kovi-
narsko naselje 1 a, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1990; GUČEK MILAN, Potoška vas
24, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
995.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1990; ENGENEERING BIRO ČR-
NIVEC, D.O.O., Črnivec 6, 1430 HRA-
STNIK, vložek: 200,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09347 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/27527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5930715
Firma: LOCHER kovinska proizvodnja,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 9. avgusta 100, 1410

ZAGORJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOCHER ALFRED,

Durststrasse 62, MEILEN, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
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ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09348 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/28026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5944279
Firma: AHK d.o.o., proizvodnja, trgo-

vina in storitve, Borovniško naselje 7,
Kisovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borovniško naselje 7, 1412
KISOVEC

Osnovni kapital: 2.255.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ STANISLAV,

Fakinova 3, 1410 ZAGORJE, vložek:
2.255.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09349 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/03064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5382653
Firma: DOMIZ podjetje za predelavo

mesa in trgovino, d.o.o., Zagorje ob Sa-
vi, Kidričeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 15, 1410 ZAGORJE
OB SAVI

Osnovni kapital: 1.589.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLANC MILAN, Cesta

Borisa Kidriča 15 a, 1410 ZAGORJE OB
SAVI, vložek: 1.589.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali

upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09350 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/03515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5873550
Firma: BINO & CO. trgovina, proizvod-

nja, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 20. julij 11, 1410 ZA-

GORJE OB SAVI
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: AGOVIĆ ASMIR, Cesta 20.

julij 11, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09351 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1294318
Firma: MURATI IN PARTNER storitve

in posredovanje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: MURATI ISMAIL, Stari trg

2, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 3. 4. 1998; MURATI MIRALE-
MA, Stari trg 2, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 3. 4. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09352 z dne 13. 6.

2001 pod št. vložka 1/30395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273477
Firma: ARDIMELA, AMETI & CO. splo-

šna gradbena dela, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: AMETI AGIM, S. Pirok, TE-

TOVO, odg.s svojim premož., vstop: 16. 2.
1998; IVANUŠA IRENA, Bognarjeva pot 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.do viš.nevp.vlo., vstop: 16. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09353 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273434
Firma: ČALIĆ & COMPANY podjetje

za trgovino, storitve in razvedrilo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Slomškova 15, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ČALIĆ ZORAN, Selska ce-

sta 28, ZAGREB, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 2. 1998; ČALIĆ BOŽENA, Sel-
ska cesta 28, ZAGREB, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 20. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09354 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/28982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5966957
Firma: ŽUMBERGAR IN SLUGA Pro-

dukcijska hiša, d.n.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudovernikova 6, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ŽUMBERGAR ANDREJ,
Hudovernikova 6, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 3. 10. 1996; SLU-
GA DAVID, Bratovševa pl. 22, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož., vstop: 3. 10.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09355 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1363646
Firma: LERONA PLANINC IN BREN-

ČUR storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: BRENČUR ZDENKA, To-

pniška 43, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 12. 1. 1999; PLANINC
KARMEN, Gašperšičeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 12. 1.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09356 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1305107
Firma: SI-MET VUJASIN zastopstva,

uvoz-izvoz, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Streliška ulica 24, 1000 LJUB-

LJANA

Ustanovitelji: VUJASIN PETER, Streliška
ulica 24, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 22. 5. 1998; VUJASIN
UROŠ, Streliška ulica 24, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 22. 5.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09357 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/11957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5487242
Firma: VIDEO VARIA Podjetje za multi-

medialni marketing in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposka 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.089.725,00 SIT
Ustanovitelji: GRABNAR VLADO, Gospo-

ska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.089.725,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09358 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/27825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5910811
Firma: M’DAHEL FABČIČ Podjetje za

organizacijo in realizacijo športnih in
marketinških aktivnosti, k.d., Brezniko-
va ulica 5, Ljubljana

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Breznikova ulica 5, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABČIČ MATEJ, Brezniko-

va ulica 5, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 6. 1995; LOZEJ-NO-

VAK NEDI, Celovška 134, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09359 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/12627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5499801
Firma: VI-VI Avdio in video distribuci-

ja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Eipprova 19, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.700.619,00 SIT
Ustanovitelji: DRAKULOVIČ MILOVAN,

Postojnska 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
867.316,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1991; ŠVAJGAR CIRILA, Črtomirova
25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 833.303,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09360 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273256
Firma: W & D, HUSAK & CO podjetje

za trgovino in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 31, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: ROJKO VLADIMIR, Prek-

murska 42, 2000 MARIBOR, odg.s svojim
premož., vstop: 12. 2. 1998; HUSAK VA-
SYL, Veljatinov 662, HUST, odg.s svojim
premož., vstop: 12. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09361 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1245074
Firma: MIG, RADUMILO & PANTIĆ tr-

govina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: RADUMILO GORAN, Vi-

šnarjeva 6, 1215 MEDVODE, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 1. 1998; PANTIĆ CVI-
JETIN, Litostrojska 10, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 28. 1. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09362 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1244965
Firma: RATAN ZAJC IN OSTALI storit-

ve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica 28. maja 57, 1117

LJUBLJANA
Ustanovitelji: ZAJC RIHARD, Ulica 28.

maja 57, 1117 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 26. 1. 1998; ZAJC SAŠA,
Ulica 28. maja 57, 1117 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 26. 1. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika

oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09363 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1305069
Firma: GLASS B. PERKO & CO k.d.,

podjetje za ekonomsko propagando in
poslovno svetovanje

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Puhova 14, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PERKO BOGDAN, Puhova

14, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 14. 5. 1998; DOMITROVIČ
MAJA, Pot na goro 23, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.000,00 SIT, odg.do
viš.nevp.vlo., vstop: 14. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09364 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1353802
Firma: GRADBENO PODJETJE JAKI-

MOVSKI & PARTNER podjetje za grad-
beništvo in trgovino d.n.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratovševa ploščad 5, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: JAKIMOVSKI DEJAN, Nas.
Ajdučka češma 90, KUMANOVO, odg.s
svojim premož., vstop: 7. 12. 1998; JAKI-
MOV DRAGE, Nas. Ajdučka češma 90, KU-
MANOVO, odg.s svojim premož., vstop:
7. 12. 1998; JAKIMOVSKI ROBERT, Aj-
dučka Češma 90, KUMANOVO, odg.s svo-
jim premož., vstop: 14. 12. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se

vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09365 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/19922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5673992
Firma: BRS – AKADEMIK podjetje za

snemanje in založništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljanska 6, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.511.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEVC ROBERT, Trebinjska

11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.511.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09366 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1399381
Firma: ABM ADEMI IN OSTALI proiz-

vodnja, trgovina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Andreaševa 9, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ADEMI NURIOSMAN, Res-

ljeva cesta 26, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 3. 1999; ADEMI
MUZAFER, Zoisova ulica 46, 4000 KRANJ,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09367 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31845/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1399535
Firma: ALJIJA & CO. podjetje za grad-

beništvo in trgovino, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Parmova ulica 39, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ALJIJA LJATIF, Ceranja,

LEPOSAVIĆ, ZRJ, odg.s svojim premož.,
vstop: 9. 3. 1999; ALIU FATMIR, Ceranja,
LEPOSAVIĆ, ZRJ, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.do viš.nevp.vlo., vstop: 9. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-46492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09368 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273540
Firma: PRISLAN IN OSTALI krov-

sko-kleparska in zaključna dela v grad-
beništvu, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje cesta V 002, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE

Ustanovitelji: LESJAK TATJANA, Polje
cesta V 002, 1260 LJUBLJANA-POLJE,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 2. 1998;
PRISLAN BOJAN, Lesarska cesta 017,
3331 NAZARJE, odg.s svojim premož., vs-
top: 20. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46493
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09369 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1328158

Firma: TUBETEC LABORATORY SLAP-
ŠAK IN SLAPŠAK d.n.o., družba za raz-
voj, izdelovanje in servis, Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Litijska cesta 151 B, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: SLAPŠAK MIHAEL, Litijska
cesta 151 B, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 5. 10. 1998; SLAPŠAK
TOMAŽ, Litijska cesta 151 B, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož., vstop: 5. 10.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09370 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1381121
Firma: TAKAJ & ELEZI trgovina in sto-

ritve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Poklukarjeva 7, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: TAKAJ HILMI, Poljanska ce-

sta 52, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 17. 2. 1999; ELEZI NED-
ŽMEDIN, Beogradska 39, GOSTIVAR,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 2. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09371 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/32197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1446592
Firma: CIRAR & CJUHA prevozništvo,

rent-a-car, storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Poljska pot 6, 1120 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: CJUHA MICHELLE, Polj-
ska pot 6, 1120 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 6. 4. 1999; CIRAR RAJ-
KO, Gabrno 10 a, 3270 LAŠKO, odg.s svo-
jim premož., vstop: 6. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09372 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1387545
Firma: XHOXHAJ – DŽODŽAJ & CO.

storitve v gradbeništvu d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrvarska 3, 1310 RIBNICA
Ustanovitelji: XHOXHAJ RUZHDI, Vrbni-

ca, PRIZREN, ZRJ, odg.s svojim premož.,
vstop: 14. 1. 1999; XHOXHAJ JETON, Vr-
bnica, PRIZREN, ZRJ, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 14. 1. 1999; XHOGJAJ
BEĆIR, Vrmica, PRIZREN, ZRJ, odg.s svo-
jim premož., vstop: 14. 1. 1999; XHOX-
HAJ GZIM, Vrbnica, PRIZREN, ZRJ, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 1. 1999; KA-
DRIAJ SHPEND, Vrmica, PRIZREN, ZRJ,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 1. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09373 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/31949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1411721
Firma: T & B KRANJEC transport, tr-

govina in storitve k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Obrtniška 5, 1290 GROSUP-

LJE
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Ustanovitelji: KRANJEC TOMAŽ, Adami-
čeva cesta 3 B, 1290 GROSUPLJE, odg.s
svojim premož., vstop: 22. 4. 1999; GO-
DEC BOŠTJAN, Obrtniška cesta 5, 1290
GROSUPLJE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.do viš.nevp.vlo., vstop: 22. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09374 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/30755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1304186
Firma: LM ERJAVEC IN OSTALI go-

stinstvo, trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tlake 20, 1293 ŠMARJE-SAP
Ustanovitelji: ERJAVEC LOJZE, Tlake

20, 1293 ŠMARJE-SAP, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 22. 6. 1998; ERJAVEC AN-
DREJA, Tlake 20, 1293 ŠMARJE-SAP,
odg.s svojim premož., vstop: 22. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09397 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/29292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1194151
Firma: GRM KANALČEK & CO. grad-

beništvo in storitve, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Brilejeva ulica 3, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: GRM BOJAN, Podpeč 4 a,

1312 VIDEM – DOBREPOLJE, odg.s svo-
jim premož., vstop: 24. 4. 1997; GRM JO-
LANDA, Podpeč 4 a, 1312 VIDEM – DO-
BREPOLJE, odg.s svojim premož., vstop:
24. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09398 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/29164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1192051
Firma: MELLAIN trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SALIHOVIĆ NERSUDIN,

Zaseok, ZVORNIK, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09399 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/24779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5820880
Firma: COREL & CO., TRGOVINA IN

GOSTINSTVO, D.N.O., Kočevje, Mahov-
nik 41

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mahovnik 41, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: COREL JOŽE, Mahovnik

41, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim premož.,
vstop: 11. 10. 1993; COREL ZDENKA, Ma-
hovnik 41, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim
premož., vstop: 11. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo

od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09451 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/10569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5450004
Firma: FACT INTERNATIONAL univer-

zalna trgovska in finančna družba d.o.o.
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 51, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POROPAT ROK, Primoži-

čeva ulica 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09457 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/20817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5718848
Firma: ECOGEA, GOSAR IN DRUŽBE-

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

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtnarska pot 13, 1370 LO-
GATEC

Osnovni kapital: 225.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSAR ANTON, Vrtnarska

pot 13, 1370 LOGATEC, vložek:
219.216,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 29. 12. 1992; GOSAR ELIZABETA,
Vrtnarska pot 13, 1370 LOGATEC, vložek:
5.784,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
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upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09458 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/29777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5934036
Firma: GA & BR avtoprevozništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koprska 72, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GUNA GABER, Stražiška

15 c, 4000 KRANJ, vložek: 4.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09459 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/32181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1430858
Firma: BENONI HIRSCH & CO., druž-

ba za trgovino in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhovci c. XII/11A, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: HIRSCH VILJEM, Vrhovci

c. XII/llA, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 7. 7. 1999; GROBIN MAR-
KO, Česnikova ulica 30, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 7. 7.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09460 z dne 14. 6.

2001 pod št. vložka 1/31937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1400193
Firma: ČEHA & CO. prevozi in storitve,

d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pot k ribniku 18, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ČEHA SRĐAN, Pot k ribni-

ku 18, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 29. 3. 1999; ČEHA MIRKO,
Pot k ribniku 18, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 29. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09461 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/32002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1420470
Firma: TEAM HANN & PARTNER Pod-

jetje za trgovino in storitve d.n.o. Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Krimska ulica 20, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: HANN IRMA, Krimska ulica
20, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 17. 5. 1999; SOROKIN VLA-
DIMIR, Krimnska ulica 21, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 17. 5.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09462 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/26454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5871999

Firma: PRO – INTERNATIONAL, BOŠ-
TJANČIČ IN TURK d.n.o., izobraževanje,
umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
Ljubljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ TURK VE-
RUŠKA, Trg OF 14, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 10. 1994;
TURK LEILA, Trg OF 14, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 10. 10.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09463 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/30215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1244507
Firma: UP PRETNAR TRADE trgovina,

gostinstvo, storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Bratov Komel 52, 1210 LJUB-

LJANA-ŠENTVID
Ustanovitelji: PRETNAR UROŠ, Ul. bra-

tov Komel 52, 1210 LJUBLJANA – ŠEN-
TVID, odg.s svojim premož., vstop: 15. 9.
1997; RAUH ŠPELCA, Štula 9, 1210 LJUB-
LJANA – ŠENTVID, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.do viš.nevp.vlo., vstop: 15. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09464 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/30917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1313720
Firma: PERŠIČ D & D d.n.o., trgovsko

podjetje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Pod jezom 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: PERŠIČ FRIC, Vrhovci ce-
sta VIII/9, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 29. 6. 1998; PERŠIČ DO-
MEN, Vrhovci cesta VIII/9, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 29. 6.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09465 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/30798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1294229
Firma: TAČKA-NOVAK & CO. podjetje

za trgovino, gostinstvo in storitve, d.n.o.,
Notranje Gorice

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podplešivica 26, 1357 NO-
TRANJE GORICE

Ustanovitelji: KAPLJA BREDA, Steletova
ulica 2, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 15. 4. 1998; NOVAK NA-
TAŠA, Steletova ulica 2, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 4. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09466 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/30771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1293605
Firma: JURETIČ IN PARTNER gostin-

stvo, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Vidmarjeva 8, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: JURETIČ-KAIČ MOJCA,

Vidmarjeva 8, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 30. 3. 1998; JURETIČ
JANEZ, Tavčarjeva 1, 1000 LJUBLJANA,

vložek: 1.000,00 SIT, odg.do viš.nevp.vlo.,
vstop: 30. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09467 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/30412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1273361
Firma: SCAROLA, ČEH IN JURIĆ trgo-

vina na drobno in debelo, d.n.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 244, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: JURIĆ JOZO, Donji Svilaj
209, ODŽAK, odg.s svojim premož., vstop:
16. 2. 1998; ČEH PETER, Babnogoriška
cesta 42, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 16. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09468 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/28440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5952948
Firma: B – STIK SMOLNIKAR & CO.

d.n.o., Ljubljana, Verovškova 64, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Verovškova 64, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: SMOLNIKAR-BIZJAK
BLAŽ, Mucherjeva ulica 2, 1000 LJUBLJA-
NA, odg.s svojim premož., vstop: 29. 4.
1996; SMOLNIKAR ČEDOMIR MATJAŽ,
Zelena pot 11, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 29. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09469 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/31207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1339125
Firma: BIRJUKOV IN DRUŽBENIK

d.n.o., trgovina in storitve
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,

1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BIRJUKOV DARKO, Stje-

pana Radića 76 E, MOSTAR, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 10. 1998; BIRJUKOV
SANDRA, Stjepana Radića 76 E, MOSTAR,
odg.s svojim premož., vstop: 28. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09470 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/31115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1328000
Firma: T & B TABAKOVIĆ IN OSTALI

d.n.o., obrtna in zaključna dela v grad-
beništvu

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Japljeva ulica 4/A, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: TABAKOVIĆ REDŽO, VE-
LIKA KLADUŠA, TODOROVO 1, odg.s svo-
jim premož., vstop: 22. 9. 1998; BAŠIĆ
ESAD, PLEŠIČEVA ULICA 39, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož., vstop: 22. 9.
1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
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dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46517
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09471 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/30937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1318918
Firma: ARBITRO MITROVIĆ k.d. go-

stinstvo in posredovanje
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Prušnikova 5, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: MITROVIĆ MILAN, Prušni-

kova ulica 5, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 24. 7. 1998; JAKŠE
NEVENKA, Prušnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 24. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09472 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/04824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5326788
Firma: ROZMAN podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Kočevje, Kolodvorska 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 14, 1330 KO-

ČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROZMAN STANE, Ob Ma-

hovniški cesti 39, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09473 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/07339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5385008
Firma: ITAS Kočevska tovarna ležajev

d.o.o., Pirče 19, 61336 Vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pirče 19, 1336 VAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LISAC MIHA, Pirče 9, 1336

VAS, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09474 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/07282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5388031000
Firma: MS podjetje za proizvodnjo in

trgovino d.o.o. Mahovnik 54, Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mahovnik 54, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MULLER RUDI, MAHOV-

NIK 54, 1330 KOČEVJE, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1990; MULLER NEVENKA, MAHOV-
NIK 54, 1330 KOČEVJE, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1990; SELŠEK MILAN, Kolodvorska
5, 1330 KOČEVJE, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1990;
OREL RUDI, CANKARJEVA 13, 1330 KO-
ČEVJE, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-46521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09475 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/22512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5740720
Firma: SMREKCA COMPANY Podjetje

za živinorejo, gostinstvo, trgovino, turi-
zem, šport in varovanje, d.o.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Mestni log 38, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 4.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRKOVNIK IGOR, Cesta v

Mestni log 38, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09476 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/23238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5773555
Firma: HIKON d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, gostin- stvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino
ter zastopanje.. Stari trg ob Kolpi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol 6, 8342 STARI TRG OB
KOLPI

Osnovni kapital: 1.759.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONDA IVAN, Breže 35,

1310 RIBNICA, vložek: 1.759.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09477 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/23765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5803527
Firma: BREZACOMERC Trgovsko pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podplanina 10, 1319 DRAGA
Osnovni kapital: 2.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR ANTON, Podplani-

na 10, 1319 DRAGA, vložek:
1.550.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1993; ŽAGAR ZVONIMIR, Podplani-
na 10, 1319 DRAGA, vložek:
1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09478 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/08801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5424569
Firma: FENIKS-MARKETING

Export-import, d.o.o. Stara cerkev 72,
STARA CERKEV

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cerkev 72, 1332 STARA
CERKEV

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEJANOVIĆ-JANKOVIČ

ANA, Stara cerkev 72, 1332 STARA CER-
KEV, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09479 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/09105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5431174

Firma: LTP podjetje za les, trgovino in
proizvodnjo, d.o.o. Kočevje, Kolodvor-
ska 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 16, 1330 KOČE-
VJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUŽNIK IZTOK, Trata

XV/4, 1330 KOČEVJE, vložek:
250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 10. 1990; PERTINAČ RAJKO, Heroja
Marinclja 3, 1330 KOČEVJE, vložek:
250.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 10. 1990; HVALA ROLAND, Klinja vas
74, 1330 KOČEVJE, vložek: 250.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1992;
KIRASIČ TONE, Klinja vas 7, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 250.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 12. 1992; OSMAK DARKO,
Ul. Heroja Marinclja 8, 1330 KOČEVJE,
vložek: 250.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1992; RUS ANTON, Omerzo-
va 8, 1330 KOČEVJE, vložek: 250.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09480 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/08807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5424542
Firma: SNK – SENEKOVIČ IN DRUŽBE-

NIK podjetje za import-eksport, d.n.o.,
Kočevje, Mozelj 2b

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mozelj 2b, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENEKOVIČ FRANC, Mo-

zelj 2b, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 29. 3.
1995; SENEKOVIČ RAQUEL, Mozelj 2b,
1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09481 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/10957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5459222
Firma: SELEKTRA d.o.o. proizvodno

in trgovsko podjetje, Trg zbora odpo-
slancev 54, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 54,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 2.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARAN NIKICA, Kidričeva

3, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09482 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/10419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5453704
Firma: DIAL družba za posredovanje,

organizacijo in trgovino, d.o.o., Kočevje,
Ob Mahovniški c. 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Mahovniški c. 10, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIMITRIJEVIČ MIROSLA-

VA, OB MAHOVNIŠKI C. 10, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09483 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/10840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5467608
Firma: SOVA & C.O. Podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. Dolga
vas, Obrežje 6, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolga vas Obrežje 6, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOBOVŠEK URBAN,

Obrežje 6, Dolga vas, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09484 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/12193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501415
Firma: GLŠ prevozno in trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Draga
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lazec 19, 1319 DRAGA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEPŠI IRENA, Lazec 19,

1319 DRAGA, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09485 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/05610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5533643
Firma: LIP proizvodno in trgovsko

podjetje Pirče, d.o.o. Pirče 9, 61336 Vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pirče 9, 1336 VAS

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LISAC MIHA, Pirče 9, 1336

VAS, vložek: 1.200.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 1. 1990; LISAC NATAŠA,
Pirče 9, 1336 VAS, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09486 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/13671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5557577
Firma: SENEC trgovina, proizvodnja,

izvoz-uvoz, inženiring d.o.o., Trg zbora
odposlancev 63, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 63,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORŠIČ MILAN, Goliev trg

10, 8210 TREBNJE, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09487 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/16352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5595673
Firma: AJŠPEL družba za posredova-

nje, organizacijo in trgovino, d.o.o. Ko-
čevje, Remihova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Remihova 6, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPAR ANDREJA, Remi-

hova 6, 1330 KOČEVJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1992; REPAR ANTON, Remihova 6,

1330 KOČEVJE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09488 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/16891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5608473
Firma: HOČEVAR trgovsko in gostin-

sko podjetje d.o.o., Ljubljanska ulica 45,
Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska ulica 45, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR DRAGICA, Po-

lom 19, 1332 STARA CERKEV, vložek:
763.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1992; HOČEVAR ZDENKO, Polom
19, 1332 STARA CERKEV, vložek:
763.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09489 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/18603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5646316
Firma: JOBIRO računovodstvo in fi-

nance, d.o.o., Stara cerkev
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gorenje 64, 1332 STARA

CERKEV
Osnovni kapital: 1.715.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBERČ JOŽICA, Gorenje

64, 1332 STARA CERKEV, vložek:
1.715.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09490 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/20369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5692148
Firma: SAPROLES d.o.o., Podjetje za

proizvodnjo, trgovino in inženiring, Še-
škova ul. 5, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeškova ul. 5, 1330 KOČE-
VJE

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: SARIĆ NEDŽAD, Krndija

TKD 5/7 Tešanj, BIH, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09491 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/20654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5693187
Firma: AVTOCENTER LAVRIČ družba

za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 67, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 67, 1330
KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.602.514,00 SIT
Ustanovitelji: LAVRIČ ROMAN, Željne 32

a, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.602.514,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09492 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/21148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5711193
Firma: NISA TRADE trgovina, proiz-

vodnja, zastopstvo in storitve, d.o.o., Ko-
čevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorska 21, 1330 KOČE-
VJE

Osnovni kapital: 1.823.408,00 SIT
Ustanovitelji: BEJTOVIČ IRENA, Podgor-

ska 21, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.823.408,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09493 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/19912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5714672
Firma: KVIK podjetje za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.o.o. Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska c. 3, 1330 KOČE-

VJE
Osnovni kapital: 1.735.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLARIČ SLAVICA, Trg zbo-

ra odposlancev 78, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 1.735.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se

vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09494 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/16376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5595835
Firma: ZABOJČEK d.o.o., Proizvodnja,

trgovina, gostinstvo in turizem, storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koblarji 85, 1332 STARA CER-

KEV
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABIČ JOŽICA, Koblarji

85, 1332 STARA CERKEV, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09495 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/24740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5808049
Firma: KAVČIČ & CO., Prevoz, trgovina

in storitve, d.n.o., Kočevje, Željne 15 a
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Željne 15 a, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: KAVČIČ ANDREJ, Željne

15 a, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 30. 9. 1993; KAVČIČ NEVEN-
KA, Željne 15 a, 1330 KOČEVJE, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09496 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/25058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5831504
Firma: RALIS Trgovsko podjetje

d.o.o., Kuželj 11, Vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kuželj 11, 1336 VAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAČKI ROBERT, Kuželj

11, 1336 VAS, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09497 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/25198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5852242
Firma: BELI – BELIČ IN DRUŽBENIK,

prevozno in trgovsko podjetje d.n.o. Ko-
čevje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorska 2, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: BELIČ ALEKSANDAR voj.

akademija, Turjaško naselje 2, 1330 KO-
ČEVJE, odg.s svojim premož., vstop: 24. 1.
1994; BELIČ NIKOLA oblikovalec kovin –
orodjar, Podgorska 2, 1330 KOČEVJE,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09498 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/25443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5842557
Firma: JUNIOR-BOJNEC-ŠKVORC sto-

ritveno podjetje d.n.o., Kočevje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Prešernova ul. 9, 1330 KO-
ČEVJE

Ustanovitelji: BOJNEC JANKO, Prešer-
nova 9, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 5. 4. 1994; ŠKVORC JANKO,
Ul. Heroja Marinclja 3, 1330 KOČEVJE,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09499 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/12184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5514711
Firma: EHOVIZIJA podjetje za organi-

zacijo, posredovanje, svetovanje trgovi-
no, gostinstvo, turizem, proizvodnjo in
transport, d.o.o., Vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vas 4c, 1336 VAS
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROBENTAR SZAVAŠ IRE-

NA, Vas 4c, 1336 VAS, vložek: 750.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 2. 1991; TRO-
BENTAR AJDA, Vas 4 c, 1336 VAS, vložek:
750.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09500 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/24603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5822378
Firma: ROŽNA Trgovsko in proizvodno

podjetje Trg zbora odposlancev 62, Ko-
čevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 62,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.565.500,00 SIT

Ustanovitelji: PANTAR LEON, Gorenje
101, 1330 GORENJE, KOČEVJE, vložek:
1.565.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09501 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/23122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5879701
Firma: EVAGO družba za trgovino in

storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Klinja vas 74, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.616.000,00 SIT
Ustanovitelji: HVALA ROK, Klinja vas 74,

1330 KOČEVJE, vložek: 1.616.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09502 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/26204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5894212
Firma: M A S organizacija prevozov,

posredovanje in trgovina d.o.o., Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koblarji 13, Kočevje, 1332

STARA CERKEV
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEMBERGER FRANC,

Koblarji 13, 1332 STARA CERKEV, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
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ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09503 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/27008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5919991
Firma: DENAPRO trgovina, poslovne

storitve in turizem, d.o.o., Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podgorska ul. 22, 1330 KO-

ČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOŽAR VOJKO, Obrežje 8,

Dolga vas, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09504 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/26913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5914736
Firma: M.I.G. MLADENOVIĆ & MUH-

VIĆ podjetje za mednarodni transport,
gostinstvo in trgovino, d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 16, 1330 KOČE-
VJE

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUHVIĆ IGOR, Kajuhovo

naselje 32, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 9. 10. 1995; MLADENOVIĆ MIRAN,
Ulica Heroja Marinclja 8, 1330 KOČEVJE,
vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 9. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo

od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09505 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/08698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5416515
Firma: BRIŠKI trgovina, gostinjstvo in

storitve, d.o.o. Trg zbora odposlancev
56, Kočevje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg zbora odposlancev 56,
1330 KOČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRIŠKI MARJAN, Klinja vas

52, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09506 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/28365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5949548
Firma: HIMERA podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Frankopanska ul. 7, 1330 KO-

ČEVJE
Osnovni kapital: 1.717.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORČIČ ANDREJ,

Frankopanska ul. 7, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 1.717.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09507 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/28786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5970822
Firma: RUS & CO. prevozi d.n.o. Koče-

vje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica heroja Marinclja 2, 1330

KOČEVJE
Ustanovitelji: RUS STANKO, Ulica hero-

ja Marinclja 2, 1330 KOČEVJE, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 4. 11. 1996; MRDA DRAGANA, Trg
zbora odposlancev 2, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 4. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09508 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/21303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1192876
Firma: BRAMON Trgovsko in proizvo-

dno podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lazec 17, 1319 DRAGA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORITNIK OLGA, Nove Lo-

žine 8, 1332 STARA CERKEV, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1997; ČADEŽ MILENA – TATJANA, Pod-
lubnik 233, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1997; JURKOVIČ ANTON, Breg pri Koče-
vju 32, 1332 STARA CERKEV, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09509 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/22395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747848
Firma: INTERTIM proizvodnja in trgo-

vina d.o.o., Ribnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grebenje 1, 1315 VELIKE LA-

ŠČE
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK FRANC, Gre-

benje 1, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
1.521.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09510 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/15113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5850673
Firma: STUDIO KIKI, trgovsko in sve-

tovalno podjetje, d.o.o. Breg 40, Rib-
nica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 40, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.527.100,00 SIT
Ustanovitelji: SULJEVIČ DARINKA, Breg

40, 1310 RIBNICA, vložek: 1.527.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09511 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/12703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5502721
Firma: KETO ĆIROVIĆ IN TOV. proiz-

vodnja, trgovina, oblikovanje, uvoz in iz-
voz d.n.o. Ribnica

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šeškova 46, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 180.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĆIROVIĆ MILAN, ŠEŠKO-

VA 46, 1310 RIBNICA, vložek: 90.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 5.
1991; ĆIROVIĆ LUCIJA, ŠEŠKOVA 46,
1310 RIBNICA, vložek: 90.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09512 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/11132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5472199
Firma: J OBLAK trgovina in storitve,

d.o.o., Rigelj 2, Ortnek
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rigelj 2, 1316 ORTNEK
Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK JERNEJ, Rigelj št.

2, 1316 ORTNEK, vložek: 1.507.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09513 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/31632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1338447
Firma: LES Y GMA lesna proizvodnja,

d.o.o. Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Mahovnik 73, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: IGLIČ MATEVŽ, Ob Mahov-

niški cesti 7, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09514 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/29184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1125885
Firma: OVIDA d.o.o., družba za proiz-

vodnjo in trgovino, Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Roška 64, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER DUŠAN, Breg pri

Ribnici na Dol. 5, 1310 RIBNICA, vložek:
1.505.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09515 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/27761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5894468
Firma: CEPLES-RAČKI IN DRUŽBENIK

podjetje za proizvodnjo in predelavo le-
sa, d.n.o., Rake 2, Vas

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rake 2, 1336 VAS
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAČKI JOŽE, Reška ul. 37,

1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 1. 1995;
ŠKVARČ DARINKA, Reška ul. 37, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 20. 1. 1995.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09516 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/22357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5761026
Firma: GOREX trgovina, gostinstvo,

gradbeništvo d.o.o. Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg zbora odposlancev 50,

1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZATLER ROBERT, Tesar-

ska ulica 5/a, 1330 KOČEVJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1997; KOZINA ROBERT, Livold 6/a, 1330
KOČEVJE, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 5. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09517 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/19384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5643180
Firma: HERMES & LA podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Ribnica, Goriča
vas 9 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriča vas 9 a, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.567.000,00 SIT
Ustanovitelji: HERMES SPEDITION,

GMBH, Vogelweiderstr. 55, SALZBURG,
vložek: 1.090.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 5. 1992; LOVŠIN ANTON, Gori-
ča vas 9 a, 1330 KOČEVJE, vložek:
477.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09518 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/19737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5666635
Firma: PROMLES podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in storitve
d.o.o., Sodražica, Trg 25. maja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg 25. maja, 1317 SODRAŽI-
CA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUŠIN TOMAŽ, Zapotok št.

42, 1310 RIBNICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09519 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/21218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5709911
Firma: ZOEPPRITZ d.o.o. tekstilno

podjetje Ribnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ugar 26, 1310 RIB-

NICA
Osnovni kapital: 261.246.801,00 SIT
Ustanovitelji: LOTHAR HANS KIEBER,

Steinheim am Albuch, ORTSTEL SONTHE-
IM, vložek: 110.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 12. 1992; ZOEPPRITZ GMBH,
Heidenheim, HEIDENHEIM 7920, vložek:
261.136.801,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09520 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/23504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5764718
Firma: MATE JKM trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolnje Podpoljane 7, 1316

ORTNEK
Osnovni kapital: 1.750.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATE JANEZ, Dolnje Pod-

poljane 7, 1316 ORTNEK, vložek:
1.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 1993; MATE MARTINA, Dolnje Popo-
ljane 7, 1316 ORTNEK, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09521 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/25289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5835836
Firma: ELEMONTA proizvodnja litih iz-

delkov in trgovina z litimi izdelki,
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta VIII/1, Grič, 1310 RIB-

NICA
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: LINNHOF GMBH SCHIF-

FAHRT MOISBURG-PODENDORF 2151
Hof 1, Zvezna republika Nemčija, Hof 1,
Moisburg-Podendorf 2151, ZVEZNA RE-
PUBLIKA NEMČIJA, vložek: 2.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
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oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09522 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/23703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5802229
Firma: PLIT Prevozi, lesni izdelki in

trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Srednja vas 3a, 1319 DRAGA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAGAR JOŠKO, Srednja

vas 3a, 1319 DRAGA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1993; ŽA-
GAR MARIJA, Srednja vas 3a, 1319 DRA-
GA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09523 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/26533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5891299
Firma: INOR, OSVALD IN DRUŽBENIK

proizvodnja, storitve in trgovina k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta na Ugar 3, 1310 RIBNI-

CA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSVALD FILIP, Jurjevica

51 a, 1310 RIBNICA, vložek: 400,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 4. 1997;
OSVALD LIDIJA, Jurjevica 51 a, 1310 RIB-
NICA, vložek: 1.600,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09524 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/26982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5901359
Firma: ACROMA – AL trgovina, uvoz

in izvoz, d.o.o., Loški potok
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Srednja vas 12, 1318 LOŠKI

POTOK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAVRIČ ALOJZIJ, Srednja

vas 12, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1995; POLLY SIEGRFIED, Hof am
Leithaberge Nr. 59, HOF AM LEITHABER-
GE, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1995; PODJETJE FRANZ
STRANZKX EXPORT – IMPORT VON FAR-
BEN, LACKEN, KLEBSTOFFEN UND CHE-
MISCHEN PRODUKTEN GESELLSCHAFT
m.b.h., Nachtiggallenweg 6, WIEN, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09525 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/28918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1122100
Firma: TP VENE tekstilno, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jurjevica 49, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.275.000,00 SIT
Ustanovitelji: VENE JANEZ, Stična 127,

1295 IVANČNA GORICA, vložek:
1.137.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1997; VENE MARIJA, Stična 127,
1295 IVANČNA GORICA, vložek:
1.137.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali

upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09526 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/16227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5590655
Firma: EXTERA proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje. d.o.o., Ribnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lepovče 23, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČINA RADO, Travnik

51, 1310 RIBNICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09527 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/19917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5670624
Firma: OBUTEV ASTRA trgovsko pod-

jetje, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ajdovščina 1, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.593.445,00 SIT
Ustanovitelji: ASTRA-MARIJANA trgovina

i proizvodnja d.d. – u stečaju, Nova ves 11,
ZAGREB, vložek: 1.593.445,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 1. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09528 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/15535/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5580188
Firma: TRIO GAŠIĆ Trgovsko podjetje

d.n.o., Kočevje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 6, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 8.010,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠIĆ ILIJA, Kidričeva 6,

1330 KOČEVJE, odg.s svojim premož., vs-
top: 14. 1. 1992; GAŠIĆ DUŠANKA, Kidri-
čeva 6, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 14. 1. 1992; GAŠIĆ GORAN,
Kidričeva 6, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim
premož., vstop: 14. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09529 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/15014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5589584
Firma: PUHAR & TALISMAN & OSTALI

trgovsko in proizvodno podjetje. d.n.o.,
Ribnica

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Ugar, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ VIDA, Puhova 8,

1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 22. 1. 1992;
PUHAR JOLANDA, Puhova 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 22. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09530 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/31305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1353209
Firma: SITEC, proizvodnja in storitve,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lukovica 62, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERSNIK JAKA, Miklošiče-

va ulica 13, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.029.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1998; BEDEN TOMAŽ, Videm pri
Lukovici 1, 1225 LUKOVICA, vložek:
1.071.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09531 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/02669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5299721
Firma: TIGER storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Železna cesta 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJKOVIĆ ZORAN, Pov-

šetova 57, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 7. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09532 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/07714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5405629
Firma: LOŽINA trgovina in usluge k.d.,

Trbovlje
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: MAJCENOVA 4, 1420 TRBOV-

LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOŽINA FRANC, MAJCE-

NOVA 4, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1990; LOŽINA SIBILA, Majcenova 4, 1420
TRBOVLJE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09533 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/25792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5867991
Firma: SONJA VOZEL & V Podjetje za

gostinstvo, turizem, trgovino in kozmeti-
ko, d.n.o, Trbovlje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bizoviška 33, 1261 LJUBLJA-
NA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOZEL SONJA, Kolonija 1.

maja 31, 1420 TRBOVLJE, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 26. 9. 1994; VOZEL KARLO, Kolonija
1. maja 31, 1420 TRBOVLJE, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 26. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09534 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/18835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5650852
Firma: NICK GOVEJŠEK trgovsko pod-

jetje k.d., Zagorje ob Savi
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta zmage 75, 1410 ZA-

GORJE OB SAVI
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
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Ustanovitelji: GOVEJŠEK VLASTA, Ce-
sta zmage 75, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 8.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 9. 4. 1992; GOVEJŠEK JE-
LENA, Cesta zmage 75, 1410 ZAGORJE
OB SAVI, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 5. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09535 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/18700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747619
Firma: GENIX-KROFL trgovsko podjet-

je d.n.o., Zagorje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta zmage 7, 1410 ZAGOR-

JE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROFL GABRIJEL, Cesta

zmage 24, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 8.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 9. 4. 1992; KROFL MAJA, Cesta
zmage 24, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09536 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/10114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5451957
Firma: PI – PROJEKT INŽENIRING,

NOVAK & CO. Strojna in elektrooprema,
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vreskovo 73/a, 1420 TRBOV-
LJE

Ustanovitelji: NOVAK HILDA, Vreskovo
73/a, 1420 TRBOVLJE, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 30. 12. 1994; NOVAK IVAN,
Vreskovo 73/a, 1420 TRBOVLJE, odg.s
svojim premož., vstop: 16. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09537 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/17389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5691320
Firma: DEBLAŽIČ, BLAŽIĆ & CO. Pod-

jetje za proizvodnjo papirnate embala-
že, d.n.o., Trbovlje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Majcenova cesta 21, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 24.000,00 SIT
Ustanovitelji: JARC ERVINA, Trg revolu-

cije 9, 1420 TRBOVLJE, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 3.
1992; BLAŽIČ DARKO, Majcenova c. 21,
1420 TRBOVLJE, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 5. 1994;
PETEK DUŠAN, Pod Ostrim vrhom 26,
1420 TRBOVLJE, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09538 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/31051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1314351
Firma: LIPA 02 – BAFKARI k.d., pod-

jetje za trgovino in storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta Notranjskega odreda

22, 1386 STARI TRG PRI LOŽU
Ustanovitelji: BAFKARI JUSUF, S. KA-

MENJANE B.B., TETOVO, odg.s svojim

premož., vstop: 17. 7. 1998; BAFČARI
ZEĆIRJAH, POT NA FUŽINE 39, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 17. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09539 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/13640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5538963
Firma: CENTER ZA RAZVOJ Podjetje

za inženiring, d.o.o. Cesta Tončke Čeč
90, Trbovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Tončke Čeč 90, 1420
TRBOVLJE

Osnovni kapital: 8.720.000,00 SIT
Ustanovitelji: AJTIČ IGOR, Cesta na zla-

to polje 15, 1412 KISOVEC, vložek:
4.360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1994; STOŠICKY RAJKO, Novi log
7a, 1430 HRASTNIK, vložek:
4.360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09540 z dne 15. 6.
2001 pod št. vložka 1/25776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5869480
Firma: ŽAGAR IN PERKO Proizvodnja,

storitve, trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mozelj 40, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: ŽAGAR JOŽE, Ljubljanska

cesta 29, 1330 KOČEVJE, odg.s svojim
premož., vstop: 25. 10. 1994; PERKO JO-
ŽE, Ljubljanska cesta 33, 1330 KOČEVJE,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 10. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09575 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/15055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5553024
Firma: CZT Center za založništvo in

tisk d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkova 78, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROPIVŠEK-LESKOVAR

VALENTIN, Topniška ul. 70, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.508.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 3. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09576 z dne 13. 6.
2001 pod št. vložka 1/14626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5553547
Firma: A – ALBAGENT posredovanje,

svetovanje in servisiranje d.o.o. Ljublja-
na, Ulica bratov Babnik 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Babnik 20, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.565.050,00 SIT
Ustanovitelji: ALBERT JANEZ, Ulica bra-

tov Babnik 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
782.525,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1991; ALBERT JANA, Ulica bratov
Babnik 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
782.525,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod

(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

NOVA GORICA

Sr-46080
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00862 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00807/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5428700
Firma: KAJA Trgovsko podjetje Des-

kle d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Talcev 6/a, Deskle,

5210 ANHOVO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIRK MOJCA, CANKARJE-

VA 58, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; RUTAR ANDREJ, BEVKOVA
27, 5210 ANHOVO, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
SIRK VIRGILIJ, CANKARJEVA 58, 5000
NOVA GORICA, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46081
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00863 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00766/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5347394
Firma: G.T.S. Gostinstvo, trgovina, sto-

ritve d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipavska 4, Rožna dolina,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TASIĆ LJUBOMIR, ULICA

25. MAJA 3, ROŽNA DOLINA, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 8. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46082
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00864 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00800/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5364833
Firma: GABI DARJO IN GABRIJELA

PERŠOLJA d.n.o. Trgovina z mešanim
blagom Vrtojba

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica na Lokvi 2, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERŠOLJA DARJO, CAN-

KARJEVA 54, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 3. 1990; PERŠOLJA GABRIJE-
LA, CANKARJEVA 54, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46083
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00865 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00848/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5409080
Firma: MARKA 5 Trgovina z darilnimi

in umetniškimi predmeti d.o.o. Nova Go-
rica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 35, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARC ANA, VRHPOLJE 1

C, 5271 VIPAVA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
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(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46084
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00866 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00853/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5349621
Firma: STIK proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o. Šempeter
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Industrijska cona, 5290 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 2.220.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVRIČ IVAN, ZALOŠČE

30/A, 5294 DORNBERK, vložek:
2.220.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46085
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00867 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00855/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5362725
Firma: TIANJIN IMPORT-EXPORT Tr-

govina in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Erjavčeva 28, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 1.609.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIU CHU FEI, DE PAOLI 4,

PORDENONE, vložek: 536.333,34 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1997; LIU ZHUX-
ING, ADRIA-ROVIGO 40, ADRIA ITALIA, vlo-
žek: 536.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1997; LIU QIN GUANG, VIA BAVA
28, TORINO, vložek: 536.333,33 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46086
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00868 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00863/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5348676
Firma: ROBERT BRISKO izvoz-uvoz

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 12,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRISKO ROBERT, TOL-

MINSKIH PUNTARJEV 10, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46087
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00869 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00878/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5379512
Firma: INIP Podjetje za inženiring, iz-

vajanje, nadzor in pro- jektiranje d.o.o.
Opatje selo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opatje selo 27 h, 5296 KO-
STANJEVICA NA KRASU

Osnovni kapital: 1.831.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAPAJNE JELKO, OPATJE

SELO 27 H, 5296 KOSTANJEVICA NA
KRASU, vložek: 1.831.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 1. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46088
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00870 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00880/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5364582
Firma: OL & CO. Transport in skladi-

šča d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Industrijska 5, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOVEC LADISLAV,

FRANCA KRAMARJA 35, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46089
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00871 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00907/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5382173
Firma: DARNA VOGRIČ & CO. Iz-

voz-uvoz d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrtojbenska c. 56 a, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRIČ DARJA, CVETLIČ-

NA 5, 5290 ŠEMPETER, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 9. 3.
1990; VOGRIČ ZDRAVKO, CVETLIČNA 5,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 15. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.
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Sr-46090
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00872 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/00983/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5380154
Firma: TRGOVINE DRAGICA Trgovsko

podjetje d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 2 g, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENTINČIČ DRAGICA,

NA PRISTAVI 28 A, 5290 ŠEMPETER, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46091
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00873 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01131/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5404932
Firma: CEEK Družba za izdelavo in

montažo elektronskih, kovinostrugar-
skih in plastičnih izdelkov, Anhovo,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rodež 14, 5210 ANHOVO
Osnovni kapital: 1.506.500,00 SIT
Ustanovitelji: TERČELJ STANISLAV, RO-

DEŽ 14, 5210 ANHOVO, vložek:
1.506.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46092
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00874 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01214/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o

izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5413249
Firma: MAK – EXP Trgovina in posred-

ništvo d.o.o. Preserje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Preserje 25, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR BORIS, PRESER-

JE 61, 5295 BRANIK, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46093
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00875 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01260/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5423694
Firma: GINIMP Gradbeni inženiring

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mizarska 27, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GINEX INTERNATIONAL

Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica, MI-
ZARSKA 27, 5250 SOLKAN, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46094
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00876 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01263/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5455812
Firma: FERO Proizvodnja in trgovina

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 18, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERJANČIČ VOJKO, TRU-

BARJEVA 18, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46095
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00877 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01319/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5431425
Firma: BIROTRANS Transport, špedi-

cija, trgovina d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. 25. maja 21, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVSKI STOJAN,

ERJAVČEVA 15, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46096
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00878 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01407/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5443865
Firma: BIENELI export import d.o.o.

Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Iztokova 68, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUŽNIK BORIS, IZTOKO-

VA 68, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46097
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00879 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01423/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5443911
Firma: INMERK Trgovina in gradbe-

ništvo d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 49, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ KLAVDIO,

GRADNIKOVE BRIGADE 31, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 22. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46098
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00880 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01497/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5465893
Firma: DEJA Mednarodna trgovina

Šempeter pri Gorici d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podmark 4, 5290 ŠEMPETER

PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.652.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPACAPAN DANILO, CAN-

KARJEVA 58, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.652.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46099
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00881 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01552/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5464765
Firma: FAAM d.o.o. Šempeter pri Go-

rici, Trgovina in špedicija
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Padlih borcev 29, 5290 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERJANČIČ MARKO, UL.

PADLIH BORCEV 29, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46100
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00882 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5464684
Firma: PAV Podjetje za merilno in re-

gulacijsko elektroniko d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prekomorskih brigad 7, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠKULIN VOJKO, CAN-

KARJEVA 76, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46101
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00883 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01602/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5479932
Firma: AMBIENT Proizvodnja in trgo-

vina d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vinka Vodopivca 8, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 2.450.000,00 SIT
Ustanovitelji: POBERAJ MARJETKA,

VINKA VODOPIVCA 8, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 2.450.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46102
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00884 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01636/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5494869
Firma: SIPUT Servis in proizvodnja,

usluge in trgovina d.o.o. Ročinj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ročinj 7/a, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAJT MARJAN, ROČINJ

7/A, 5213 KANAL, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46103
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00885 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01648/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5503817
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Firma: MIKON Gradbeništvo, trgovina
in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žigoni 8, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAHOR MIRAN, ŽIGONI 8,

5292 RENČE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46104
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00886 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01762/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5518989
Firma: GRADEX Gradbeni inženiring

in trgovina d.o.o. Šempeter pri Gorici
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg Ivana Roba 2, 5290 ŠEM-

PETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽICA MARINO, BILJE

36 A, 5292 RENČE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46105
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00887 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01763/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5512468
Firma: SIRENA Trgovina, Nova Gorica

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod Grčno 30, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIJON ALENKA, POD

GRČNO 30, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:

13. 5. 1991; PRIJON MIRAN, POD GRČ-
NO 30, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46106
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00888 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01781/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5510503
Firma: TACA Gostinstvo in turizem

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipolže 4, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORJAN HVALA MAJA,

GRADNIKOVE BRIGADE 49, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 24. 11. 1994; CALYPSO
D.O.O., CANKARJEVA 52, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 24. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46107
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00889 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01787/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5518113
Firma: BIOFOOD KOSTADINOVIĆ &

CO. d.n.o. bioprehrana, trgovina in sve-
tovanje

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 14, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTADINOVIĆ-NIKOLIĆ

ANDREJA, CANKARJEVA 14, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 21. 8. 1991; KOSTADI-

NOVIĆ STANOJE, CANKARJEVA 14, 5000
NOVA GORICA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 21. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46108
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00890 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01872/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5528933
Firma: OTMNS Gradbeništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 12,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSMANOSKI NEJAT, LA-

BUNIŠTA, STRUG STRUGA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46109
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00891 z dne
8. 6. 2001 pod št. vložka 1/01889/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: PRIMORKA družba za razvoj tr-
govina d.d. Šempeter pri Gorici

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Nikole Tesle 10, 5290 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 56.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROBEC KLAVDIJA, LISJA-

KI 5, 5295 BRANIK, vložek: 8.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 29. 10. 1991; SCOZZAI SO-
NJA, AJŠEVICA 53/B, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 8.000,00 SIT, ostalo, vstop:
29. 10. 1991; TUŠAR ALBIN, LISKUR 27,
5000 NOVA GORICA, vložek: 8.000,00
SIT, ostalo, vstop: 29. 10. 1991; MOZE-
TIČ JOŽE, BILJE 195/A, 5292 RENČE,
vložek: 8.000,00 SIT, ostalo, vstop: 29. 10.
1991; BAŠIN TATJANA, MARIJA KOGOJA



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 3673

36, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 SIT, ostalo, vstop: 29. 10. 1991;
OBLAK SILVAN, HRUŠEVLJE 5, 5212 DO-
BROVO, vložek: 8.000,00 SIT, ostalo, vs-
top: 29. 10. 1991; FILEJ MIRANDA, CAN-
KARJEVA 13, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 SIT, ostalo, vstop: 29. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46110
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00892 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5531446
Firma: VETMARK Trgovina in storitve

d.o.o. Ledine 137, Nova Gori- ca
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ledine 137, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 3.169.984,00 SIT
Ustanovitelji: PETEJAN MAJDA, LEDINE

137, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1991; HVALA NATAŠA, TOLMINSKIH PUN-
TARJEV 24, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1991; IOAN BRUNO, VIA MATTEOTTI NO.
22, CERVIGNANO DEL FRIULI ITALIA, vlo-
žek: 3.161.984,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46111
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00893 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01910/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5538955
Firma: POTEMKIN MARINIČ & CO.

Podjetje za kmetijstvo d.n.o. Kojsko
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Gornje Cerovo 39, 5211 KOJ-
SKO

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽVOKELJ BOJANA, GOR-

NJE CEROVO 39, 5211 KOJSKO, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 12. 11. 1991; MARINIČ FRANKO,
GORNJE CEROVO 39, 5211 KOJSKO,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 12. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46112
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00894 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5545374
Firma: IMP STING Podjetje za nape-

ljavo in popravilo gradbenih instalacij
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 51, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IMP MONTAŽA KOPER

P.O., UL. 15. MAJA 21, 6000 KOPER,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46113
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00895 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5537436
Firma: MARMA Prevozništvo in trgovi-

na d.o.o. Renče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Renški podkraj 1a, 5292 REN-

ČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: MARTINUČ MARKO, REN-
ŠKI PODKRAJ 1 a, 5292 RENČE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46114
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00896 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5541379
Firma: BMG mednarodni transporti Vr-

tojba d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-

TER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPIČ BRUNO, GRADNI-

KOVE BRIGADE 59, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46115
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00897 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02017/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5549680
Firma: VODOTEC Storitve in trgovina

d.o.o. Renče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Žigoni 47, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.508.292,00 SIT
Ustanovitelji: VODOPIVEC DAMJAN, ŽI-

GONI 47, 5292 RENČE, vložek:
1.170.040,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; RUSJAN RADOVAN, REN-
ŠKI PODKRAJ 19, 5292 RENČE, vložek:
338.252,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 5. 1994.



Stran 3674 / Št. 51 / 21. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46116
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00898 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02071/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5562066
Firma: NISA – COMMERCE Podjetje

za trgovino in storitve d.o.o. Nova Gori-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pinka Tomažiča 3, 5000 NO-
VA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVRI ATUŠ, PINKA TO-

MAŽIČA 3, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46117
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00899 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5561647
Firma: VALTER METALI Trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kojsko 80/A, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOČIČ IDA, KOJSKO

80/A, 5211 KOJSKO, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46118
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00900 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02093/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5563402
Firma: AGROMATIC Servis in prodaja,

d.o.o. Šmartno 83
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartno 83, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRINČIČ LJUBO, ŠMAR-

TNO 6, 5211 KOJSKO, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46119
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00901 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02107/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5564115
Firma: EUROHIP Zastopstva in finan-

ce Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 12,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.703.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUKOVIČ MARIJAN, PAV-

ŠIČEVO NASELJE 9, KROMBERK, 5000
NOVA GORICA, vložek: 851.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; CRNICA
ANTON, CANKARJEVA 28, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 851.500,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v

Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46120
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00902 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5572088
Firma: DABI Proizvodnja in trgovina,

Dornberk d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 6a, 5294 DOR-

NBERK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠA DANICA, VODNIKO-

VA 6A, 5294 DORNBERK, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46121
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00903 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02009/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5608503
Firma: ŠTAKUL Storitve, proizvodnja,

trgovina d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 19, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTAKUL ZDENKA, GRA-

DNIKOVE BRIGADE 19, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1991; ŠTAKUL MARI-
JAN, GRADNIKOVE BRIGADE 19, 5000
NOVA GORICA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.
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Sr-46122
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00904 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5583527
Firma: PETI-COCO Proizvodnja in tr-

govina d.o.o. Bilje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bilje 30/c, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEGAN RADOŠ, BILJE 30

C, 5292 RENČE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46123
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00905 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5583144
Firma: AJTIM Trgovske, uvozne, izvoz-

ne, menjalniške, prevozne, proizvodne
in uslužnostne storitve d.o.o. Loke

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loke 26 b, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UŠAJ ALMIRA, LOKE 26

B, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.125.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1992; BAT IRMA, VILHARJEVA 69,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46124
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00906 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02210/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5587832
Firma: FABJAN Projektno vodenje

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 3, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABJAN BOJAN, CANKAR-

JEVA 3, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.505.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46125
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00907 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02222/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5588235
Firma: CALYPSO Trgovina-storitve

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 52, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEH ZMAGOSLAV, SON-

ČNA 7, 5000 NOVA GORICA, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1992; GERBEC BORIS, ROČINJ 1,
5215 ROČINJ, vložek: 600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 4. 1993; MARTE-
LANC IGOR, CANKARJEVA 52, 5000 NO-
VA GORICA, vložek: 300.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46126
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00908 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5574820
Firma: DITRADE Proizvodnja in trgo-

vanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Goriške fronte 26, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOMENIS TRADE DI DO-

MENIS MILIVOJ, Via Crispi 2, GORIZIA, ITA-
LIA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 2. 1992; DOMENIS MILIVOJ,
ULICA GORIŠKE FRONTE 26, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, vložek: 1.492.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46127
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00909 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5674891
Firma: EMBALES Proizvodnja in sto-

ritve d.o.o. Kanal
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Staničeva 5, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MENCIN DUŠAN, STANI-

ČEVA 5, 5213 KANAL, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46128
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00910 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02244/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5596572
Firma: GIOS Gradbene in obrtniške

storitve d.o.o. Kostanjevica na Krasu
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Korita na Krasu 8a, 5296 KO-
STANJEVICA NA KRASU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLMAN BOGDAN, KO-

RITA NA KRASU 8 A, 5296 KOSTANJEVI-
CA NA KRASU, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46129
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00911 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02256/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5845203
Firma: KEBER Trgovina in storitve

d.o.o. Volčja Draga
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga 19, 5293 VOL-

ČJA DRAGA
Osnovni kapital: 1.560.945,00 SIT
Ustanovitelji: KEBER ALMA, VOLČJA

DRAGA 19, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
1.560.945,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46130
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00912 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5611717
Firma: VIPEX Uvoz-izvoz in trgovina

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 23, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIVKOVIĆ JAN, IX. KOR-

PUS 36, 5250 SOLKAN, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46131
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00913 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601959
Firma: HENT Gradbena dejavnost

d.o.o. Renče 39 B
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Renče 39 B, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRPAN BOJANA, VOLČJA

DRAGA 63, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; KRPAN ZORAN, RENČE 39
B, 5292 RENČE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46132
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00914 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02304/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601762
Firma: VOGRAD Podjetje za gradbe-

ne storitve d.o.o. Renče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mohorini 33, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE VOJKO, MOHO-

RINI 33, 5292 RENČE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46133
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00915 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02383/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5608678
Firma: UKMAR Podjetje za trgovino in

transport d.o.o. Branik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Branik 140, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.511.500,00 SIT
Ustanovitelji: UKMAR BOJAN, BRANIK

140, 5295 BRANIK, vložek: 1.511.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46134
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00916 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5430348
Firma: GURMAN HAVZIJA & HAVZIJA

d.n.o. Trgovsko podjetje Idrija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lapajnetova 5, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAVZIJA ISMET, OTONA

ŽUPANČIČA 11, 5280 IDRIJA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 10. 1990; HAVZIJA IMRLJI, OTO-
NA ŽUPANČIČA 11, 5280 IDRIJA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 18. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46135
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00917 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/01253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5421926
Firma: KOMERX KOKALJ & KOKALJ

d.n.o. Trgovsko podjetje Idrija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lapajnetova 7, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKALJ DUŠAN, GRILČE-

VA 30, 5280 IDRIJA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 1. 10. 1990;
KOKALJ ZDRAVKA, GRILČEVA 30, 5280
IDRIJA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46136
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00918 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00906/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5370582
Firma: J & J BLANUŠA Trgovsko pro-

izvodno podjetje, export – import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podnanos 105, 5272 PODNA-

NOS
Osnovni kapital: 1.754.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLANUŠA ILIJA, PODNA-

NOS 105, 5272 PODNANOS, vložek:
584.666,68 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1990; BLANUŠA JAN, PODNANOS
105, 5272 PODNANOS, vložek:
584.666,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1990; RUSTJA ĐURĐA, POTOČE
33, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
584.666,66 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46137
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00919 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5356954
Firma: MBM-BIZJAK Proizvodnja, trgo-

vina in storitve d.o.o. Vipava
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhpolje 133, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 1.680.500,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK LJUBICA, VRHPO-

LJE 133, 5271 VIPAVA, vložek:
702.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1989; BIZJAK ALBIN, VRHPOLJE
133, 5271 VIPAVA, vložek: 978.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46138
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00920 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5356911
Firma: MODEMA-BRUS & BRUS d.n.o.

Trgovina in posredovanje Idrija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 38, 5280 IDRI-

JA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUS DANILO, GRILČE-

VA 24, 5280 IDRIJA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 12. 1989;
BRUS MOJCA, GRILČEVA 24, 5280 IDRI-
JA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46139
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00921 z dne

11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00809/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5387825
Firma: ROJC & ROJC d.n.o. Storitve in

svetovanje Cerkno
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mostaniška cesta 1, 5282

CERKNO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROJC DANICA, MOSTANI-

ŠKA 1, 5282 CERKNO, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 1. 12.
1989; ROJC IVAN, MOSTANIŠKA 1, 5282
CERKNO, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 1. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46140
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00922 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00715/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5329906
Firma: ETN ALPE & ADRIA d.o.o. turi-

zem in marketing Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bevkova 3, 5270 AJDOVŠČI-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTRATA ROMANA, BEV-

KOVA 3, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46141
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00923 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5329698
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Firma: HEY Trgovina z oblačili in tek-
stilom d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška c. 23/b, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIGON MIRJANA, LOKA-

VEC 135 B, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46142
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00924 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5319153
Firma: KOLOVRAT Trgovina in prevo-

zi d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: C. IV. Prekomorske brigade

12, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROŠT BARBARA, IV.

PREKOMORSKE BRIGADE 12, 5270 AJ-
DOVŠČINA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46143
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00925 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00508/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5317860
Firma: TEKO Trgovsko podjetje d.o.o.

Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Smast 43, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 2.028.464,00 SIT

Ustanovitelji: SOKOL ZMAGO, ŽAGAR-
JEVA ULICA ŠT.5, 5220 TOLMIN, vložek:
2.028.464,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46144
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00926 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/00425/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5307392
Firma: ITP Družba za proizvodnjo in

trgovino d.o.o. Most na Soči
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Most na Soči 44, 5216 MOST

NA SOČI
Osnovni kapital: 2.375.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLARIČ DEMITRIJ IVAN,

SERGEJA MAŠERE 11, 5222 KOBARID,
vložek: 23.750,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 4. 12. 1989; SIVEC AVRELIJA, MOST
NA SOČI 44, 5216 MOST NA SOČI, vlo-
žek: 2.351.250,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 4. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46145
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00927 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5874793
Firma: ANA TRIFUNOVIĆ & CO. Trgo-

vina d.n.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 51, 5000

NOVA GORICA
Ustanovitelji: TRIFUNOVIĆ ANA, Gradni-

kove brigade 51, 5000 NOVA GORICA,
odg.s svojim premož., vstop: 28. 12. 1994;
TRIFUNOVIĆ DANICA, GRADNIKOVE BRI-

GADE 51, 5000 NOVA GORICA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46146
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00928 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03456/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5889383
Firma: DORA LINE Posredništvo in tr-

govina d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 9/a, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MONTANARI FLAVIO, VIA

CARLO DEL CROIX 11, TERMOLI, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1995; ZANICHELLI PIER LUIGI, VIA
ORLANDI 10, PARMA, vložek: 337.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1995; BI-
GLIARDI STEFANO, VIA CASTELFIDARDO
2, REGGIO EMILIA, vložek: 337.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1995;
CAMPI RITA, P. LE DELLA CHIMICA 11,
PONTELAGOSCURO, vložek: 225.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46147
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00929 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5889430
Firma: ERBEL Posredovanje d.o.o.,

30. Divizije 9, Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 30. Divizije št. 9, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: BELLICINI LUCA, PUCCI-
NI 14, PESCHIERI, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1994;
ERMINI SIMONE, CHIODI 65 03, VERO-
NA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46148
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00930 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03434/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5762146
Firma: M.F.CO. Inženiring, storitve in

trgovina d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRMAN MARJAN, N.TE-

SLA 4, VARAŽDIN, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1993; PAVŠIČ
FRANJO, CANKARJEVA 44, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46149
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00931 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03421/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5871182
Firma: BILES Trgovina in proizvodnja

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljuba Šercerja 16, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRANKOVIČ BRANKO,

LJUBA ŠERCERJA 16, 5000 NOVA GORI-

CA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46150
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00932 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03415/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5867525
Firma: FASADERSTVO ASANOSKI &

CO d.n.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkova 103, 5000 NOVA GO-

RICA
Ustanovitelji: ASANOSKI MENSUR, VOJ-

KOVA 103, 5000 NOVA GORICA, odg.s
svojim premož., vstop: 6. 9. 1994; ASA-
NOSKI FUAT, VOJKOVA 103, 5000 NOVA
GORICA, odg.s svojim premož., vstop: 6. 9.
1994; ASANOSKI ABDULA, VOJKOVA
103, 5000 NOVA GORICA, odg.s svojim
premož., vstop: 6. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46151
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00933 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5844541
Firma: KANČEL ČELIK & CO. trgovina

in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Erjavčeva 39, 5000 NOVA GO-

RICA
Ustanovitelji: ČELIK KAROLINA, ERJAV-

ČEVA 39, 5000 NOVA GORICA, odg.s svo-
jim premož., vstop: 14. 4. 1994; ČELIK
FRANC, ERJAVČEVA 39, 5000 NOVA GO-
RICA, odg.s svojim premož., vstop: 14. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46152
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00934 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SOLARIX, STORITVE, INŽENI-
RING IN POSREDOVANJE d.n.o. Kanal,
Gregorčičeva 12

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 12, 5213 KA-
NAL

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMALC MILOJKA, GRE-

GORČIČEVA 12, 5213 KANAL, vložek:
1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 1. 9. 1993;
ŠMALC FRANC, GREGORČIČEVA 12,
5213 KANAL, vložek: 1.000,00 SIT, osta-
lo, vstop: 1. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46153
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00935 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03359/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AVTOPREVOZNIŠTVO KOŠU-
TA, PREVOZNIŠTVO, POSREDOVAN- je
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soška 15, Solkan, 5000 NO-
VA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠUTA MIRAN, SOŠKA

15, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ostalo, vstop: 7. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
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ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46154
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00936 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03345/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827841
Firma: PELOD Čebelarska zadruga z

o.o. Miren
Pravno org. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 243, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 358.005,00 SIT
Ustanovitelji: BRATINA MARJAN, CAN-

KARJEVA 15, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 71.601,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 6. 10. 1993; BRATINA NATAŠA, MI-
REN 243, 5291 MIREN, vložek:
35.000,00 SIT, odgov. do dol.višine, vs-
top: 15. 6. 1995; KOGOJ JORDAN, MI-
REN 243, 5291 MIREN, vložek:
35.000,00 SIT, odgov. do dol.višine, vs-
top: 15. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46155
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00937 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5821746
Firma: WINNER Opravljanje storitev

d.o.o. Dornberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Draga 11, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 3.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRESCHI GIANCARLO, VIA

MAGENTA 30, UDINE, ITALIA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1993; VIZINTIN BENO, LOC. PIU-
MA 8, GORIZIA, ITALIA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1993; ZAMPIERI GIORGIO, VIA
PRINCIPE DI UDINE 66, COMPOFORMI-
DO, ITALIA, vložek: 450.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 1993; MAČUS
RAJKO, PRVAČINA 147, 5294 DOR-
NBERK, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgo-

varja, vstop: 8. 11. 1993; MEDIAS – SOCI-
ETA PER AZIONI, VIA DEGLI ORZONI 16,
GORIZIA, vložek: 650.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 12. 1994; POZZANA
STEFANO, VIA ANTONIO BIDERNUCIO 30,
UDINE, vložek: 1.400.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 30. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46156
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00938 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5813760
Firma: ORT-COMERCE Trgovina-go-

stinstvo-storitve d.o.o. Sela na Krasu
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sela na Krasu 43, 5296 KO-

STANJEVICA NA KRASU
Osnovni kapital: 1.723.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERFOLJA CVETKO, CAN-

KARJEVA 17, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 861.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; FERFOLJA UROŠ, CAN-
KARJEVA 17, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 861.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46157
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00939 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/02561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5637465
Firma: RAZNOPROM Podjetje za trgo-

vino in proizvodnjo d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.535.000,00 SIT

Ustanovitelji: ČAZIMOSKI RAMADAN,
LABUNIŠTA, STRUGA, MAKEDONIJA, vlo-
žek: 1.535.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 18. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46158
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00940 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03210/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5786983
Firma: AARON CIGOJ IN OSTALI Tr-

govina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 213, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIGOJ DAVID, MIREN

213, 5291 MIREN, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 22. 6. 1993;
CIGOJ ERIK, MIREN 213, 5291 MIREN,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 19. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46159
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00941 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5806577
Firma: SPEDIMEC Mednarodni tran-

sport d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 12,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.725.615,00 SIT
Ustanovitelji: BATTISTA MORAGLIA, VIA

DEGLI ULIVI 1, IMPERIA, ITALIA, vložek:
1.725.615,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46160
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00942 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03197/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5788587
Firma: SAAS Zastopstva in storitve

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipavska 13, Rožna dolina,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VITTORI KRISTJAN, MED

OGRADAMI 21 A, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 10. 1993; JEVNIK STEVO, SELO
11 B, 5262 ČRNIČE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46161
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00943 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5779219
Firma: MINILAB SERVIS Fototehnična

dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrtojbenska b.št., 5290 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORIS GIUSEPPE,

VIA RIMENBRANZE 79, PORDENONE,
ITALIA, vložek: 1.470.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 16. 4. 1993; MAFFI GO-
RAZD, GRADNIKOVE BRIGADE 17, 5000
NOVA GORICA, vložek: 30.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,

da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46162
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00944 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03181/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5777895
Firma: DETEM Trgovina, zastopanje

in posredovanje d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 7, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.582.340,00 SIT
Ustanovitelji: MANFREDA ALJOŠA,

GREGORČIČEVA 15 B, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 1.582.340,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46163
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00945 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03176/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PIKUŠ Podjetje za grafično in
trgovsko dejavnost d.o.o. Osek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osek 51, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.950.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIKUŠ BORIS, OSEK 51,

5261 ŠEMPAS, vložek: 2.950.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46164
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00946 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5762081
Firma: UNIPROM Gostinstvo, trgovina

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bevkova 9, Deskle, 5210 AN-

HOVO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKAROVIČ MARIJAN,

BEVKOVA 9, DESKLE, 5210 ANHOVO, vlo-
žek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46165
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00947 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03066/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5757754
Firma: SILMAR Trgovina – storitve –

proizvodnja d.o.o. Kanal
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikova 16, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULIGOJ SILVESTER,

GRADNIKOVA 16, 5213 KANAL, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46166
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00948 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5755026
Firma: FLORIDA Gradbena in obrtna

dela d.o.o. Šempeter pri Gorici
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: IX. September 238, Vrtojba,

5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJAHI ZLATIJA, BAZOVI-

ŠKA 15, 5220 TOLMIN, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46167
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00949 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03020/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VIPLEŠ – KMETIJSKA ZADRU-
GA Z O.O. DOBROVO

Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: Plešivo 32, 5212 DOBROVO
Ustanovitelji: BLAŽIČ BORUT, PLEŠIVO

30, 5212 DOBROVO, vložek: 31.600,00
SIT, ostalo, vstop: 1. 3. 1993; GORJUP
BRANKA, VIPOLŽE 66, 5212 DOBROVO,
vložek: 31.600,00 SIT, ostalo, vstop: 1. 3.
1993; HUMAR DUŠAN, PLEŠIVO 32, 5212
DOBROVO, vložek: 31.600,00 SIT, ostalo,
vstop: 1. 3. 1993; MIKULIN ALEKSANDER,
VIPOLŽE 40, 5212 DOBROVO, vložek:
31.600,00 SIT, ostalo, vstop: 1. 3. 1993;
REJA RADO, VIPOLŽE 66, 5212 DOBRO-
VO, vložek: 31.600,00 SIT, ostalo, vstop:
1. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46168
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00950 z dne
11. 6. 2001 pod št. vložka 1/03019/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5742927

Firma: BAZENI Rekreacija, gostinstvo
d.d. Nova Gorica

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 79.537.785,00 SIT
Ustanovitelji: SKLAD STAVBNIH ZEM-

LJIŠČ OBČINE NOVA GORICA, TRG ED-
VARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 30.080.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 18. 11. 1992; ŠPORTNA ZVE-
ZA NOVA GORICA, BAZOVIŠKA 4, 5000
NOVA GORICA, vložek: 48.657.785,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1992;
HIT D.O.O. NOVA GORICA, IX. KORPUS
35, 5000 NOVA GORICA, vložek:
400.000,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 11.
1992; MIP P.O. NOVA GORICA, PANOV-
ŠKA 1, 5000 NOVA GORICA, vložek:
240.000,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 11.
1992; PROJEKT D.D. NOVA GORICA, KI-
DRIČEVA 9 A, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 80.000,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 11.
1992; FRANTAR MIHA, AJŠEVICA 35,
5000 NOVA GORICA, vložek: 80.000,00
SIT, ostalo, vstop: 18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46169
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00956 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1254642
Firma: GEROS Podjetje za turizem in

nastanitev, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Črni vrh 120, 5274 ČRNI VRH

NAD IDRIJO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REBOLJ ZLATA, ZGOR-

NJE PIRNIČE 10/F, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1997; REBOLJ ALOJZ, ZGORNJE
PIRNIČE 10/F, 1215 MEDVODE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se

vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46170
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00957 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02438/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601061
Firma: PREPARATOR D.N.O. ŽGAVEC

& CO. Trgovsko-storitveno podjetje Go-
dovič

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Godovič 43 b, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽGAVEC VILJEM, GODO-

VIČ 43 B, 5280 IDRIJA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 14. 3.
1992; ŽGAVEC MARIJA DARJA, GODOVIČ
43 B, 5280 IDRIJA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46171
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00958 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/01547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5468752
Firma: FORTUNA & OSTALI Trgovina,

gostinstvo, proizvodnja in prevoz d.n.o.
Idršek

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idršek 1a, 5281 SPODNJA
IDRIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORTUNA ROBERT, IDR-

ŠEK 1 A, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 26. 12. 1990; RUPNIK MILKA, SELO
95, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46173
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00959 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/01410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5442389
Firma: GOLOB Podjetje za trženje in

proizvodnjo d.o.o. Idrija
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mladinska 14, 5281 SPOD-

NJA IDRIJA
Osnovni kapital: 4.348.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB TADEJA ROJ.

BRATINA, RUDARSKA 16, 5280 IDRIJA,
vložek: 2.174.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 10. 1990; GOLOB VALENTIN,
RUDARSKA 16, 5280 IDRIJA, vložek:
2.174.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46174
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00960 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/00280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SPLOŠNA OBRTNA ZADRUGA
MERKUR IDRIJA P.O.

Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: Kosovelova 9, 5280 IDRIJA
Ustanovitelji: ERŽEN MILAN, PLANINA

38, 5282 CERKNO, ostalo, vstop: 5. 6.
1989; ERŽEN STANKO, PLANINA 38,
5282 CERKNO, ostalo, vstop: 5. 6. 1989;
PETERNELJ VINKO, TRG 31. DIVIZIJE 3,
5282 CERKNO, ostalo, vstop: 5. 6. 1989;
GLIHA PETER, SPODNJA IDRIJA, 5281
SPODNJA IDRIJA, ostalo, vstop: 5. 6.
1989; LAZAR TOMAŽ, ROŽNA 13, 5280
IDRIJA, ostalo, vstop: 5. 6. 1989; FILIPIČ
FLORIJAN, GODOVIČ, 5275 GODOVIČ,
ostalo, vstop: 5. 6. 1989; BOŽIČ ZVON-
KO, SPODNJA IDRIJA 149, 5281 SPOD-
NJA IDRIJA, ostalo, vstop: 5. 6. 1989; TU-
ŠAR ZDRAVKA, TRIGLAVSKA 12, 5280
IDRIJA, ostalo, vstop: 5. 6. 1989; RAZPET
PETER, POT V STRANO 9, 5282 CER-
KNO, ostalo, vstop: 5. 6. 1989; PREBIL
MARKO, ŽELIN 7, 5282 CERKNO, ostalo,
vstop: 5. 6. 1989; MOHORIČ STANKO, B.
DEDEJIČA 8, 5280 IDRIJA, ostalo, vstop:
5. 6. 1989; GNEZDA IVAN, GORE 22,
5280 IDRIJA, ostalo, vstop: 5. 6. 1989;
GLIHA VERA, SPODNJA IDRIJA, 5281
SPODNJA IDRIJA, ostalo, vstop: 5. 6.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46175
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00961 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03295/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-
DRUGA REHAR Z O.O. VIPAVA

Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: Na produ 10, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 15.000,00 SIT
Ustanovitelji: REHAR IVAN, NA PRODU

10, 5271 VIPAVA, vložek: 5.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 15. 10. 1993; REHAR JO-
ŽEF, NA PRODU 10, 5271 VIPAVA, vložek:
5.000,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 10. 1993;
REHAR KATARINA, NA PRODU 10, 5271
VIPAVA, vložek: 5.000,00 SIT, ostalo, vs-
top: 15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46176
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00962 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/01839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5520231
Firma: PODNANOS d.o.o. Trgovsko

podjetje Podnanos, Podnanos 69, Pod-
nanos

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podnanos 69, 5272 PODNA-
NOS

Osnovni kapital: 1.727.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABČIČ JOŽE, PODNA-

NOS 69, 5272 PODNANOS, vložek:
1.727.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-

ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46177
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00963 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03579/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5939500
Firma: CIMPET Prodaja avtomobilov

in servisiranje d.o.o. Nova Gorica, Vipav-
ska 68

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 68, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIMOS COMMERCE

D.O.O. KOPER, TRGOVINA Z AVTOMOBI-
LI in servisiranje, ULICA 15. MAJA 18, 6000
KOPER, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 18. 3. 1996; 5 M TRGOVINA
D.D. NOVA GORICA, VIPAVSKA 68, 5000
NOVA GORICA, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1996; FIGELJ
IVANA, VRTOJBENSKA C. 44, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46178
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00964 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02637/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5676347
Firma: TEKNOLES Proizvodno trgov-

sko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Branik 13, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARVIN FLAVIO, VIA MA-

TAJUR 12, GORIZIA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46179
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00965 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02233/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5839343
Firma: M Q Proizvodnja, inženiring, te-

hnologija, trženje, Šempeter pri Gorici
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stjenkova 47, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 1.543.480,60 SIT
Ustanovitelji: KOBAL ZDRAVKO, STJEN-

KOVA 47, 5290 ŠEMPETER, vložek:
1.393.380,60 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 1990; KJABAJ MIRA, STJENKOVA
47, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
150.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46180
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00966 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03255/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5795001
Firma: STEPOR trgovina-proizvod-

nja-storitve d.o.o. Ravnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ravnica 53, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLESNIČAR TATJANA,

RAVNICA 53, 5251 GRGAR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali

upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46181
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00967 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02800/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5706700
Firma: RG TISKARNA d.o.o. Šempeter

pri Gorici
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratuževa 13, 5290 ŠEMPE-

TER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HROVATIN ANDREJ, BEV-

KOVA 2, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
225.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; PETRIČ DUŠKA, CANKARJEVA 44,
5000 NOVA GORICA, vložek: 136.050,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; BRE-
ŠKI PAVEL, BRJE 122, 5295 BRANIK, vlo-
žek: 85.350,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; PODGORNIK MAJDA, VOGR-
SKO 163, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
138.450,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; SIMČIČ ANICA, IZTOKOVA 20,
5000 NOVA GORICA, vložek: 147.150,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; LE-
BAN LADO, CANKARJEVA 20, 5000 NO-
VA GORICA, vložek: 85.350,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 6. 4. 1992; VIŽINTIN TA-
NJA, UL. PADLIH BORCEV 33, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, vložek: 85.350,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; RA-
BAR MAGDA, LEDINE 69, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 188.400,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 4. 1992; ŠFILIGOJ SAŠA,
RADA SIMONITIJA 18, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 85.350,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; PIKUŽ BORIS, OSEK
51, 5261 ŠEMPAS, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MUŠIČ VESNA POR. KO-
RENČ, GREGORČIČEVA 14, 5000 NOVA
GORICA, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992;
ČERNIGOJ VLADISLAVA, DELPINOVA 15,
5000 NOVA GORICA, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MATEI KATJUŠA, LEDINE 87,
5000 NOVA GORICA, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; PODGORNIK SLAVKO, CAN-
KARJEVA 40, 5000 NOVA GORICA, ne od-
govarja, vstop: 6. 4. 1992; FERFOLJA RA-
DO, KORITA NA KRASU 11, 5296 KOSTA-
NJEVICA NA KRASU, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; KONCUT GABRIJELA, VEDRI-
JAN 36, 5211 KOJSKO, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992; ŠFILIGOJ DARKO, KO-
STANJEVIŠKA 14, 5000 NOVA GORICA,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; BESED-
NJAK ELIZABETA, NA BARJU 13, 5000
NOVA GORICA, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; RIJAVEC ADA, T. ZAMEJSKEGA 3,
5000 NOVA GORICA, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; HUMAR MIRA, BANJŠICE 118,
5251 GRGAR, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; ŠULIGOJ VIDA, UL. PADLIH BOR-
CEV 33, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; MORAN-
DO MIRJAM, IX. SEPTEMBRA 60, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, ne odgovarja, vs-

top: 6. 4. 1992; REŠČIČ ALMA, PREKO-
MORSKIH BRIGAD 28, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; PETRIČ FRANC, TOMINČEVA 13,
5000 NOVA GORICA, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; VOGRIČ KATERINA, VRTOJ-
BENSKA 60, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; PICU-
LIN MIRJAM, T. ZAMEJSKEGA 2, 5000
NOVA GORICA, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; FAJDIGA ALENKA, ŠTANJEL 66,
6222 ŠTANJEL, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; ŠNEJLER INGRID, OBMEJNA 32,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, ne odgo-
varja, vstop: 6. 4. 1992; JEJČIČ INGRID,
ŠMARJE 58, 5295 BRANIK, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; REKLAM GORICA P.O.
V STEČAJU, Bratuževa 13/a, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; RUTAR JELKA, GRADNIKOVE
BRIGADE 23, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 106.650,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994; GORJAN SEBASTJAN,
RENŠKI PODKRAJ 3, 5292 RENČE, vlo-
žek: 108.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994; KOREN JOŽICA, CANKAR-
JEVA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
108.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46182
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00971 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02634/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5665299
Firma: B & I Gradbeništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: J. Mihevca 1 a, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BYTYQI BAKI, NISHOR,

SUVA REKA, vložek: 500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 9. 1992; BYTYQI
ISAK, NISHOR ŠT. 5, SUVA REKA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992; BYTYQI MIFTAR, NISHOR ŠT.
4, SUVA REKA, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
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oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46183
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00972 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5617863
Firma: INTCOMMERCE Trgovina in

storitve d.o.o. Preserje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Preserje 48, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.657.542,50 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR BORIS, PRESER-

JE 48, 5295 BRANIK, vložek:
1.657.542,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46184
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00973 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/01264/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5432600
Firma: ELOR Trgovina, Ozeljan d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ozeljan 36, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRUDEN DUŠAN, OZE-

LJAN 36, 5261 ŠEMPAS, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46185
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00974 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/01180/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5410185
Firma: PETICA PLUS Agencija za za-

bavo in prosti čas d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Industrijska 4, Kromberk,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DAY & NIGHT VIZUELNE

KOMUNIKACIJE D.O.O. KOPER, Pobeška
47, 6000 KOPER, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46186
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00975 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5789184
Firma: KOVIC Trgovina in trgovinske

storitve d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipavska 13, Rožna dolina,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVIC HERMAN, MIREN

56, 5291 MIREN, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46187
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00976 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/00429/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5318947
Firma: MICROCOM Proizvodno trgov-

sko podjetje d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Lokavška cesta 3, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOLČINA MIROSLAV, LO-

KAVŠKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 1989; EUROBIT
D.O.O. AJDOVŠČINA, Goriška cesta 25/c,
5270 AJDOVŠČINA, ne odgovarja, vstop:
5. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46188
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00977 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03112/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5767342
Firma: ROSERO Trgovina, storitve, za-

stopanje, d.o.o., Vipava
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 16, 5271

VIPAVA
Osnovni kapital: 213.885,00 SIT
Ustanovitelji: RODMAN DUŠANKA,

GRADNIKOVE BRIGADE 16, 5271 VIPA-
VA, vložek: 213.885,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46189
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00978 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/03166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5774403
Firma: SEPOL Servisne storitve d.o.o.

Volčja Draga
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga 42, 5293 VOL-

ČJA DRAGA
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLIGALANT Industrija za

predelavo plastičnih mas p.o. Volčja Draga,
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Volčja Draga, 5293 VOLČJA DRAGA, vlo-
žek: 370.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993; HOČEVAR JANEZ, IZTOKO-
VA 12, 5000 NOVA GORICA, vložek:
860.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993; KISILAK BOJAN, I.SULIČA
6/C, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vlo-
žek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993; ČOTAR BOJANA, RENŠKI
PODKRAJ 2/A, 5292 RENČE, vložek:
60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1993; KEBER MOJCA, VOLČJA DRAGA
100, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1994; COLJA SILVANA, STESKE
9, 5295 BRANIK, vložek: 20.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1994; GRE-
GORIČ BOJAN, LEDINE 2, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1994; KONJEDIC KA-
TJA, VOLČJA DRAGA 16, 5293 VOLČJA
DRAGA, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1994; KOŠUTA BO-
JANA, VOLČJA DRAGA 97/A, 5293 VOL-
ČJA DRAGA, vložek: 20.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1994; KAVČIČ
DEANA, SKOMINOVA 2, 5294 DOR-
NBERK, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1994; PERETIĆ BO-
ŽICA, GRADNIKOVE BRIGADE 9, 5000
NOVA GORICA, vložek: 20.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1994; ŽIVEC
MAGDA, VOGRSKO 47, 5293 VOLČJA
DRAGA, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 14. 12. 1994; KODERMAC
DIJANA, VOLČJA DRAGA 86 A, 5293 VOL-
ČJA DRAGA, vložek: 20.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46190
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00979 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/00382/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EURO-DA konfekcija in trgovi-
na d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpus 80, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FASOLATO LAURA, VIA LO

ORIANI 9, TREVISO, ITALIA, vložek:
800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9.
1989; MARINIČ DARINKA, ZALI BREG 70
C, 5212 DOBROVO, vložek: 600,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1989; OBRTNA
ZADRUGA ZMO SOLKAN, IX. KORPUS 80,

5000 NOVA GORICA, vložek: 600,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46191
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00980 z dne
12. 6. 2001 pod št. vložka 1/02414/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5750814
Firma: MAGIC HOME Trgovina in pro-

izvodnja d.o.o. Dobrovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kozana 118, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKIN STOJAN, KOZANA

118, 5212 DOBROVO, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46192
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00992 z dne
14. 6. 2001 pod št. vložka 1/03688/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1190261
Firma: GASHI L IN A Trgovina s sa-

djem in zelenjavo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. 9. septembra 112, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI
Ustanovitelji: GASHI LUAN, ATMADJA

b.b., PRIZREN, odg.s svojim premož., vs-
top: 13. 3. 1997; GASHI AXHI, ATMADJA
b.b., PRIZREN, odg.s svojim premož., vs-
top: 28. 12. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30

dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46193
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00993 z dne
14. 6. 2001 pod št. vložka 1/03837/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1304348
Firma: MONT BLANC Proizvodno in

trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolga Poljana 30, 5271 VIPA-

VA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČESNIK DRAGO, Reševa

10 a, 4000 KRANJ, vložek: 210.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1998; ČE-
SNIK UROŠ, Reševa 10 a, 4000 KRANJ,
vložek: 1.890.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46194
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00994 z dne
14. 6. 2001 pod št. vložka 1/00551/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5332559
Firma: ZVRV Inženiring, storitve, trgo-

vina d.o.o. Gradišče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradišče 29 a, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.665.750,00 SIT
Ustanovitelji: VOLK ZVONKO, GRADI-

ŠČE 29 A, 5292 RENČE, vložek:
1.665.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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SLOVENJ GRADEC

Sr-46046
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00275 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/03154/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5433428
Firma: DENGA notranja in zunanja tr-

govina, špedicija, turizem, zastopanje,
posredovanje in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prisoje 49, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.786.000,00 SIT
Ustanovitelji: RISTIČ ALEKSANDER, Pri-

soje 49, 2391 PREVALJE, vložek:
607.240,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1990; PUDGAR DUŠAN, Dobja vas
136, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 589.380,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 7. 1991; DINIČ PREDRAG, Nika Štur-
ma 2, 6210 SEŽANA, vložek: 589.380,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46047
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00276 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/02883/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5412692
Firma: SLOVENIKA podjetje za izvoz,

uvoz, trgovino, proizvodnjo in servisne
dejavnosti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Viška cesta 4/a, 2370 DRA-
VOGRAD

Osnovni kapital: 2.428.500,00 SIT
Ustanovitelji: PARADIŽ IRENA, Viška ce-

sta 4/a, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.428.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46048
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00277 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/08599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5774454
Firma: PORI IN OSTALI-VIMER trgov-

sko, storitveno in proizvodno podjetje
d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarstvo 10, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PORI LEONARD, Glavar-

stvo 10, 2391 PREVALJE, vložek:
33.333,34 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 10. 10. 1994; PRODANOVIČ VOJKA,
Glavarstvo 10, 2391 PREVALJE, vložek:
33.333,33 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 10. 10. 1994; TAVČAR MITJA, Can-
karjeva 4, 1230 DOMŽALE, vložek:
33.333,33 SIT, odg.s svojim premož., vs-
top: 10. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46049
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00278 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/05421/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5617472
Firma: MULTIMIX INŽENIRING multi-

medija, inženiring, marketing, gostinstvo
in turizem, gradbeništvo, trgovina in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva ulica 10, 2392 ME-
ŽICA

Osnovni kapital: 7.093.747,90 SIT
Ustanovitelji: PUSTOSLEMŠEK ADOLF,

Malgajeva ulica 10, 2392 MEŽICA, vložek:
7.093.747,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46050
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00279 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/02768/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5415888
Firma: KRNICE proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Legen 40, 2383 ŠMARTNO

PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 2.002.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRISLAN VINKO, Legen

40, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 1.001.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 6. 1993; PRISLAN AJDA,
Legen 40, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 1.001.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46051
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00280 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/02323/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5388392
Firma: AVEKO trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Robindvor 119, 2370 DRAVO-

GRAD
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERŠOVNIK RIHARD, Ro-

bindvor 119, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
300.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1990; PEČNIK JANEZ, Dravska uli-
ca 3, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
300.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1990; DROLC HELENE, Gmajnica
41, 1218 KOMENDA, vložek: 901.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-46052
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00281 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/03182/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5443580
Firma: CARDEM proizvodno, storitve-

no in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Na Produ 38, 2391 PREVA-

LJE
Osnovni kapital: 1.518.280,00 SIT
Ustanovitelji: SUŠNIK MARJETA, Na

Produ 38, 2391 PREVALJE, vložek:
1.518.280,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46053
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00282 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/07814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5725003
Firma: KORWINT TRADE trgovsko,

storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobja vas 122, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.549.500,00 SIT
Ustanovitelji: LIPOVŠEK LEOPOLD, Sta-

ri log 16, 2331 PRAGERSKO, vložek:
1.549.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46054
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00283 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/05580/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5614066
Firma: KOVINOTERMIK proizvodnja in

trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Turiška vas 11, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
Osnovni kapital: 1.576.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHEV FERDINAND, Turi-

ška vas 11, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 788.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MIHEV HELENA, Turiška vas
11, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
788.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46055
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00284 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/07336/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5719941
Firma: JO-GE trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotlje 16, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 2.364.830,00 SIT
Ustanovitelji: GERDEJ JOŽEF, Kotlje 16,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
1.773.623,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1992; KOTNIK ANDREJ, Kotlje 4,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
591.207,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46056
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00285 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/03816/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5598761
Firma: MEDICOREKREACIJA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotlje, 2390 RAVNE NA KO-

ROŠKEM
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIKAR BRANKO,

Kotlje 206, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46057
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00286 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/04043/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5519543
Firma: KREBS trgovina in gostinske

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Polena 4, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: KREBS JANEZ, Stržovo

60, 2392 MEŽICA, vložek: 1.503.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991;
KREBS HELENA, Stržovo 60, 2392 MEŽI-
CA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46058
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00287 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/08318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5773954
Firma: 3N proizvodno, storitveno in

trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Podjunska 11, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 1.640.200,00 SIT
Ustanovitelji: BURJAK URŠKA, Podjun-

ska 11, 2392 MEŽICA, vložek: 820.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1993; BUR-
JAK RUDOLF, Podjunska 11, 2392 MEŽI-
CA, vložek: 820.100,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46059
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00288 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/04638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5562031
Firma: UMF GROUP podjetje za trgo-

vino, inženiring, svetovanje in izdelavo
izdelkov kemijskih-usnjarskih-čevljar-
skih tehnologij d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bernekarjeva 8, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 1.909.826,00 SIT
Ustanovitelji: ČEGOVNIK MIHA, Berne-

karjeva 8, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 1.909.826,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46060
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00289 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/02816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5412854
Firma: PIOL-BUKOVEC IN DRUŽBENI-

KI podjetje za proizvodnjo promet z le-
som in lesnimi izdelki d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Breznica 32, 2391 PREVALJE
Ustanovitelji: BUKOVEC DRAGICA,

Breznica 31, 2391 PREVALJE, odg.s svo-

jim premož., vstop: 28. 5. 1994; BUKO-
VEC HERMAN, Breznica 31, 2391 PREVA-
LJE, odg.s svojim premož., vstop: 28. 5.
1994; BUKOVEC VIKTORIJA, Breznica 31,
2391 PREVALJE, odg.s svojim premož.,
vstop: 28. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena ZF-
PPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99)
odločilo, da se v izreku navedena gospo-
darska družba izbriše iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pri-
tožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu – za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnika gospodar-
ske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-46061
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00290 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/01707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5361451
Firma: METRO mešana trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šentjanž 75, 2373 ŠENTJANŽ

PRI DRAVOGRADU
Osnovni kapital: 1.509.041,00 SIT
Ustanovitelji: RAMŠAK DANICA, Bukov-

ska vas 25/a, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRA-
VOGRADU, vložek: 754.520,50 SIT, ne od-
govarja, vstop: 15. 12. 1989; RAMŠAK RU-
DOLF, Bukovska vas 25/a, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU, vložek:
754.520,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46062
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00293 z
dne 12. 6. 2001 pod št. vložka
1/07422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5708206
Firma: ANDRASYS-PAVLIČ & CO. pod-

jetje za inženiring, računalništvo, trgovi-
no in zastopanje d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg.Dolič 39 a, 2382 MISLI-
NJA

Osnovni kapital: 180.230,40 SIT

Ustanovitelji: PAVLIČ DRAGO, Zg.Dolič
39 a, 2382 MISLINJA, vložek: 162.207,36
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 5.
1994; SMONKAR POLDI, Zg.Dolič 71,
2382 MISLINJA, vložek: 18.023,04 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46063
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00299 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5906997
Firma: MJD trgovina, proizvodnja, sto-

ritve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Golavabuka 45, 2383 ŠMAR-

TNO PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRZDOVNIK JELKA, Mi-

slinjska Dobrava 67, 2382 MISLINJA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1995; OGRIZ MARKO, Golavabuka
45, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46064
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00300 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/02108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5372046
Firma: CARINTHIA-POLAJNER &

OSTALI proizvodno in storitveno podjet-
je d.n.o.

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Meži 1, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLAJNER HUGO, Ob

Meži 1, 2392 MEŽICA, vložek: 2.000,00
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SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 3.
1995; POLAJNER MOJCA, Kunaverjeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46065
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00301 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1451278
Firma: DJODJAJ IN BRATJE gradbe-

ništvo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Brdinje 90, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Ustanovitelji: XHOXHAJ SYLEJMAN,

Petrovo, PRIZREN, odg.s svojim premož.,
vstop: 4. 8. 1999; XHOXHAJ CERIM, Pet-
rovo, PRIZREN, odg.s svojim premož., vs-
top: 4. 8. 1999; XHOXHAJ BEDRI, Petro-
vo, PRIZREN, odg.s svojim premož., vstop:
4. 8. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46066
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00302 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/04275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5511283
Firma: PRENOVA podjetje za oprav-

ljanje trgovskih, storitvenih in tržnih po-
slov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žerjav 18, 2393 ČRNA NA KO-
ROŠKEM

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN VLADIMIR, Trg

30, 2391 PREVALJE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 9. 1991; RE-
BERNIK VLADIMIR, Čečovje 24, 2390

RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46067
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00303 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5654050
Firma: KCN podjetje za trgovsko, obrt-

no, storitveno in proizvodno dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjanž 11, 2373 ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOTNIK CVETO, Šentjanž

11, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992; KOTNIK MIRA, Šentjanž
11, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46068
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00304 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5940028
Firma: LAMELKO trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stari trg 96, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOTA MIROSLAV,

Stari trg 96, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46069
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00305 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5981042
Firma: ITAKRE trgovina in proizvod-

nja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Elektrarniško naselje 8, 2367

VUZENICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIAN GIUSEPPE, Via Mo-

glianese 17/a, SCORZE, ITALIJA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1996; BARBATO BERTON ADEIA,
Via Moglianese 17, SCORZE, ITALIJA, vlo-
žek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1996; BERTON MAGGIORE MARIA,
S.Nicolo 14, SCORZE, ITALIJA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46070
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00306 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763711
Firma: EURO.TOP trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ob Šumcu 9, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DLOPST PETER, Feistritz

84, ST.MICHAEL, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
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(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46071
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00307 z
dne 14. 6. 2001 pod št. vložka
1/09459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5899885
Firma: HAXHAJ & CO. zidarstvo in tr-

govina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kotlje 4/c, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Ustanovitelji: FAJMUT-HAXHAJ JANA,

Kotlje 4/c, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 11. 1994;
HAXHAJ FADIL, Kline, GLLAREVE, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnika gospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pri-
tožbi bo odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

CELJE

Sr-46197
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01229 z dne 12. 6.
2001 pod št. vložka 1/03561/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur.
l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5584442
Firma: DIMONT podjetje za gradbena

dela in trgovino, d.o.o. Velenjska cesta
9, Žalec

Skrajšana firma: DIMONT d.o.o. Velenj-
ska cesta 9, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenjska cesta 9, 3310 ŽA-
LEC

Osnovni kapital: 10.300,00 SIT
Ustanovitelji: MALIS BLAŽENKO, Migoj-

nice 49/a, 3302 GRIŽE, vložek:
10.300,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALIS BLAŽENKO, Migojnice 49/a,
3302 GRIŽE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-46227
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01282 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/01907/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur.
l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: AVTO GREGORC trgovsko pod-
jetje, Zadobrova 27 Škofja vas, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTO GREGORC Za-
dobrova, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrova 27, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 70.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORC DRAGO, Zado-

brova 27, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
70.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GREGORC DRAGO, Zadobrova 27,
3211 ŠKOFJA VAS, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

LJUBLJANA

Sr-46589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09631 z dne 14. 6.
2001 pod št. vložka 1/12366/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur.
l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Firma: RAFEMA podjetje za proizvod-
njo, servisiranje, trgovino in zastopstvo,
d.o.o., Dolenja vas 14, Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: RAFEMA d.o.o., Zagor-
je

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenja vas 14, 1410 ZAGOR-
JE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GUČEK IVAN, C. Dušana

Kvedra 39, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 20. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FELE RUDI, Dolenja vas 14, 1410
ZAGORJE OB SAVI, razrešitev: 20. 4.
2001.

NOVA GORICA

Sr-46195
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00995 z dne
14. 6. 2001 pod št. vložka 1/01305/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena ZFP-

Pod (Ur. l. RS, št. 54/99), izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DIVERZA LJUBLJANSKA Pro-
dukcija, distribucija in razvoj d.o.o. Vi-
pava

Skrajšana firma: DIVERZA LJUBLJAN-
SKA d.o.o. Vipava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 22, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDRIH RAJKO, HUBADO-

VA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 6. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDRIH RAJKO, HUBADOVA 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 14. 6. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-5622
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00600 z dne 13. 4.
2001 pod št. vložka 1/07304/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1618962
Firma: GEA-SOL, Proizvodnja in trže-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: GEA-SOL, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska 78, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PFEIFER ERVIN, Sojerjeva

ulica 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
483.000,00 ne odgovarja vstop 9. 3.
2001; NARDIN BLAŽ, Slamnikarska 6,
1234 MENGEŠ, vložek: 483.000,00 ne
odgovarja vstop 9. 3. 2001; PAJK ALAN,
Ponikve 53, 1312 VIDEM DOBREPOLJE,
vložek: 1.134.000,00 ne odgovarja vstop
9. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PFEIFER ERVIN, Sojerjeva ulica 10,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 9. 3. 2001;
direktor NARDIN BLAŽ, Slamnikarska 6,
1234 MENGEŠ, imenovanje: 9. 3. 2001;
direktor PAJK ALAN, Ponikve 53, 1312 VI-
DEM DOBREPOLJE, imenovanje: 9. 3.
2001.

Dejavnost: 25110 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila, vpis 13. 4. 2001;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila, vpis 13. 4. 2001; 25130 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume, vpis 13. 4.
2001; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas, vpis 13. 4.
2001; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas, vpis 13. 4. 2001; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo, vpis 13. 4. 2001; 25240 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis
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13. 4. 2001; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 13. 4.
2001; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva, vpis 13. 4. 2001;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev, vpis 13. 4. 2001;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, vpis 13. 4. 2001;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 13. 4.
2001; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 13. 4. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 13. 4.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 13. 4. 2001; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, vpis 13. 4.
2001; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 13. 4. 2001;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 13. 4. 2001; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 13. 4. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
13. 4. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
13. 4. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
13. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 13. 4. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 13. 4. 2001; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 13. 4. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 13. 4. 2001; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 13. 4. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 13. 4. 2001; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti, vpis 13. 4. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 13. 4.
2001; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja, vpis
13. 4. 2001; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 13. 4. 2001; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 13. 4.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 13. 4. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 13. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 13. 4. 2001; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
13. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
13. 4. 2001; 74820 Pakiranje, vpis 13. 4.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 13. 4. 2001; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 13. 4.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 13. 4. 2001.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 600/2001 z dne
13.04.2001. Opomba: Pri dejavnosti
67.130 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic. Pri dejavnosti 74.140 vse, razen arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-7032
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00663 z dne 23. 5.

2001 pod št. vložka 1/07320/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1619691
Firma: SMART VELCOM d.o.o., druž-

ba za izgradnjo, vzdrževanje in upravlja-
nje telekomunikacijskih omrežij

Skrajšana firma: SMART VELCOM
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 2 a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMART COM d.o.o. infor-

macijski in komunikacijski sistemi, Brnčiče-
va 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000.000,00 ne odgovarja vstop 23. 2.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SIMONČIČ IGOR, Goriška cesta 59,
3320 VELENJE, imenovanje: 23. 2. 2001,
Pri poslih in naložbah do vrednosti
5.000.000,00 SIT zastopa brezomejitev, pri
poslih in naložbah, katerih vrednost prese-
ga5.000.000,00 SIT, zastopa skupaj s pro-
kuristom.; prokurist REMŠKAR ZDENKA,
Cesta na Brdo 155, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 23. 2. 2001.

Dejavnost: 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov, vpis 23. 5. 2001; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n., vpis 23. 5.
2001; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela, vpis 23. 5. 2001; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 23. 5.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
23. 5. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 23. 5. 2001; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 23. 5. 2001; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 23. 5. 2001; 45320 Izolacijska
dela, vpis 23. 5. 2001; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 23. 5.
2001; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah, vpis 23. 5. 2001; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela, vpis 23. 5. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 23. 5. 2001; 45430 Oblaga-
nje tal in sten, vpis 23. 5. 2001; 45440
Soboslikarska in steklarska dela, vpis 23. 5.
2001; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 23. 5. 2001; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev, vpis 23. 5.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 23. 5. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 23. 5.
2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 23. 5. 2001;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 23. 5. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 23. 5. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 23. 5.
2001; 64200 Telekomunikacije, vpis 23. 5.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
23. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
23. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 23. 5. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
23. 5. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 23. 5. 2001; 70320 Upravljanje z ne-

premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
23. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 23. 5.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 23. 5. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
23. 5. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 23. 5. 2001;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami, vpis 23. 5. 2001; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 23. 5.
2001; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti, vpis 23. 5. 2001; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije, vpis 23. 5. 2001; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 23. 5.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 23. 5. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 23. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 23. 5. 2001; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 23. 5.
2001.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisna v sodni register s
sklepom sodišča Srg 663/2001 z dne
23.05.2001.

Rg-7047
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00962 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/07322/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1400576
Firma: ZASEBNA ZOBNA ORDINACI-

JA ANDREJA ŠMID-KALAJDŽISKI, dr.
stom. specialist pedontolog, s.p.

Pravno org. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: Leona Dobrotinška 5, 3230

ŠENTJUR
Ustanovitelji: ŠMID-KALAJDŽISKI AN-

DREJA, Mrzlo polje 5, 3273 JURKLOŠTER,
odg.s svojim premož. vstop 19. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŠMID-KALAJDŽISKI ANDREJA,
Mrzlo polje 5, 3273 JURKLOŠTER, imeno-
vanje: 19. 3. 2001, zastopa kot samostojni
podjetnik.

Dejavnost: 24420 Proizvodnja farma-
cevtskih preparatov, vpis 22. 5. 2001;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov, vpis
22. 5. 2001; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 22. 5. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 22. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 22. 5. 2001; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 22. 5. 2001; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 22. 5. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 22. 5. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 22. 5. 2001; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 22. 5. 2001; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, vpis 22. 5. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 22. 5. 2001; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n., vpis 22. 5. 2001; 85130 Zo-
bozdravstvena dejavnost, vpis 22. 5. 2001.
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Razno: Kot samostojni podjetnik je vpi-
san v sodni register s sklepom sodišča Srg
962/2001 z dne 22.05.2001.

KOPER

Rg-6757
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00832 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/06046/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1605178
Firma: HINET, računalništvo, računo-

vodstvo in druge poslovne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: HINET d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRANCA LJUBOMIR, Gra-

čišče 55, 6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE,
vložek: 2.100.000,00 ne odgovarja vstop
12. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FRANCA LJUBOMIR, Gračišče 55,
6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE, imenova-
nje: 12. 3. 2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 16. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
16. 5. 2001; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 16. 5. 2001; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 16. 5.
2001; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 16. 5. 2001; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji, vpis 16. 5.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 16. 5. 2001; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 16. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 16. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 16. 5. 2001;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 16. 5.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
16. 5. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 16. 5. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 16. 5. 2001; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn, vpis 16. 5.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 16. 5. 2001; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 16. 5. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
16. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 16. 5.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 16. 5.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 16. 5. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 16. 5. 2001; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij, vpis 16. 5.
2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 16. 5. 2001; 7031 Dejavnost

agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 16. 5. 2001; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 16. 5. 2001; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 16. 5. 2001; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
16. 5. 2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem, vpis 16. 5. 2001; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
16. 5. 2001; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem, vpis 16. 5. 2001;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 16. 5. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 16. 5. 2001; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 16. 5. 2001;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 16. 5. 2001; 7230 Obdela-
va podatkov, vpis 16. 5. 2001; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 16. 5. 2001; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 16. 5. 2001;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
16. 5. 2001; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 16. 5. 2001; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 16. 5.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 16. 5. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 16. 5. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 16. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 16. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
16. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 16. 5. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 16. 5. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 16. 5. 2001.

Rg-6792
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01175 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/06043/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1625586
Firma: NOVA TILIA, lesno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: NOVA TILIA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Klanec pri Kozini 5, 6240 KO-

ZINA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOLČIČ MITJA, Klanec pri

Kozini 5, 6240 KOZINA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 20. 4.
2001; BOLČIČ SIMON, Klanec pri Kozini
5, 6240 KOZINA, vložek: 1.050.000,00
ne odgovarja vstop 20. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOLČIČ MITJA, Klanec pri Kozini 5,
6240 KOZINA, imenovanje: 20. 4. 2001,
zastopa brez omejitev.; prokurist BOLČIČ
SIMON, Klanec pri Kozini 5, 6240 KOZI-
NA, imenovanje: 20. 4. 2001.

Dejavnost: 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 16. 5.
2001; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč, vpis 16. 5. 2001; 2030 Stavbno
mizarstvo, vpis 16. 5. 2001; 2040 Proiz-
vodnja lesene embalaže, vpis 16. 5. 2001;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
vpis 16. 5. 2001; 2052 Proizvodnja izdel-

kov iz plute, slame in protja, vpis 16. 5.
2001; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva, vpis 16. 5. 2001; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 16. 5. 2001; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega, vpis 16. 5. 2001; 3614 Proiz-
vodnja drugega pohištva, d.n., vpis 16. 5.
2001; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov,
vpis 16. 5. 2001; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n., vpis 16. 5. 2001; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov, vpis
16. 5. 2001; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 16. 5. 2001;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, vpis 16. 5. 2001; 5113 Posredništ-
vo pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 16. 5. 2001; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 16. 5. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 16. 5. 2001; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 16. 5. 2001; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 16. 5.
2001; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom, vpis 16. 5. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 16. 5. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 16. 5. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 16. 5. 2001; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 16. 5. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 16. 5. 2001; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
16. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 16. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 16. 5. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 16. 5.
2001; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 16. 5. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 16. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
16. 5. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 16. 5. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 16. 5. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 16. 5. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 16. 5. 2001; 5274 Druga popra-
vila, d.n., vpis 16. 5. 2001; 6024 Cestni
tovorni promet, vpis 16. 5. 2001; 6312
Skladiščenje, vpis 16. 5. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 16. 5. 2001;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 16. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 16. 5. 2001; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 16. 5. 2001; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
16. 5. 2001; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 16. 5. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 16. 5. 2001; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
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tehnično svetovanje, vpis 16. 5. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 16. 5. 2001; 7482 Pakiranje,
vpis 16. 5. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 16. 5. 2001.

Rg-6793
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01176 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/06047/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1625632
Firma: PANTEK, proizvodnja in trgovi-

na d.o.o.
Skrajšana firma: PANTEK d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Klanec pri Kozini 5, 6240 KO-

ZINA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOČIČ SIMON, Klanec pri

Kozini 5, 6240 KOZINA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 20. 4.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOČIČ SIMON, Klanec pri Kozini 5,
6240 KOZINA, imenovanje: 20. 4. 2001,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 17. 5.
2001; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč, vpis 17. 5. 2001; 2030 Stavbno
mizarstvo, vpis 17. 5. 2001; 2040 Proiz-
vodnja lesene embalaže, vpis 17. 5. 2001;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
vpis 17. 5. 2001; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja, vpis 17. 5.
2001; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov, vpis 17. 5. 2001;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva, vpis 17. 5. 2001; 28511 Prekriva-
nje kovin s kovino, vpis 17. 5. 2001; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin, vpis 17. 5. 2001; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice, vpis 17. 5. 2001; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
vpis 17. 5. 2001; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n., vpis 17. 5.
2001; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva, vpis 17. 5. 2001; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 17. 5. 2001; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega, vpis 17. 5. 2001; 3614 Proiz-
vodnja drugega pohištva, d.n., vpis 17. 5.
2001; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov,
vpis 17. 5. 2001; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n., vpis 17. 5. 2001; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov, vpis
17. 5. 2001; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 17. 5. 2001;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, vpis 17. 5. 2001; 5113 Posredništ-
vo pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 17. 5. 2001; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 17. 5. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 17. 5. 2001; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 17. 5. 2001; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 17. 5.
2001; 5141 Trgovina na debelo s teksti-

lom, vpis 17. 5. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 17. 5. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 17. 5. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 17. 5. 2001; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 17. 5. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 17. 5. 2001; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
17. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 17. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 17. 5. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 17. 5.
2001; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 17. 5. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 17. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
17. 5. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 17. 5. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 17. 5. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 17. 5. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 17. 5. 2001; 5274 Druga popra-
vila, d.n., vpis 17. 5. 2001; 6024 Cestni
tovorni promet, vpis 17. 5. 2001; 6312
Skladiščenje, vpis 17. 5. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 17. 5. 2001;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 17. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 17. 5. 2001; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 17. 5. 2001; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
17. 5. 2001; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 17. 5. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 17. 5. 2001; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 17. 5. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 17. 5. 2001; 7482 Pakiranje,
vpis 17. 5. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 17. 5. 2001.

Rg-6794
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01185 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/06051/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1623940
Firma: GALEON d.o.o. svetovalne sto-

ritve in trgovina
Skrajšana firma: GALEON d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sončna ulica 11, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DODIČ DAVOR, Sončna

ulica 11, 6000 KOPER, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 11. 4.
2001; FURLAN-DODIČ PETRA, Sončna uli-
ca 11, 6000 KOPER, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 11. 4.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DODIČ DAVOR, Sončna ulica 11,
6000 KOPER, imenovanje: 11. 4. 2001,
zastopa brez omejitev.; zastopnik FUR-
LAN-DODIČ PETRA, Sončna ulica 11, 6000
KOPER, imenovanje: 11. 4. 2001, Name-
stnik direktorja, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 18. 5. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 18. 5. 2001;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja,
vpis 18. 5. 2001; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov, vpis 18. 5. 2001;
1533 Druga predelava in konzerviranje sa-
dja in vrtnin, vpis 18. 5. 2001; 1541 Proiz-
vodnja surovega olja in maščob, vpis 18. 5.
2001; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob, vpis 18. 5. 2001; 1551 Mlekar-
stvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdel-
kov, vpis 18. 5. 2001; 1552 Proizvodnja
sladoleda, vpis 18. 5. 2001; 15810 Proiz-
vodnja kruha, svežega peciva in slaščic, vpis
18. 5. 2001; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 18. 5. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 18. 5.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
18. 5. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 18. 5. 2001; 4531 Elek-
trične inštalacije, vpis 18. 5. 2001; 4532
Izolacijska dela, vpis 18. 5. 2001; 4541
Fasaderska in štukaterska dela, vpis 18. 5.
2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 18. 5. 2001; 4543
Oblaganje tal in sten, vpis 18. 5. 2001;
4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
18. 5. 2001; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 18. 5. 2001; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
18. 5. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 18. 5. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
18. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 18. 5. 2001;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 18. 5. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 18. 5. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 18. 5.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 18. 5. 2001; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 18. 5. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 18. 5. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 18. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 18. 5.
2001; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 18. 5. 2001; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 18. 5. 2001; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materi-
ala, vpis 18. 5. 2001; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal, vpis 18. 5. 2001; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, vpis 18. 5. 2001; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 18. 5. 2001; 5117
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Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 18. 5. 2001; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 18. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 18. 5. 2001; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 18. 5.
2001; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 18. 5. 2001; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
18. 5. 2001; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
18. 5. 2001; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 18. 5. 2001; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 18. 5. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 18. 5. 2001;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 18. 5.
2001; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 18. 5. 2001; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 18. 5. 2001; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
18. 5. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 18. 5. 2001; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 18. 5. 2001; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
18. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 18. 5.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 18. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 18. 5. 2001; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 18. 5. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 18. 5. 2001; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo, vpis 18. 5. 2001; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
18. 5. 2001; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 18. 5. 2001;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
18. 5. 2001; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
18. 5. 2001; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 18. 5. 2001; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 18. 5. 2001; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 18. 5.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 18. 5. 2001; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 18. 5.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 18. 5. 2001; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, vpis 18. 5. 2001;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 18. 5. 2001; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 18. 5. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
18. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 18. 5. 2001; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami, vpis 18. 5. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 18. 5.
2001; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 18. 5. 2001; 52482 De-

javnost cvetličarn, vpis 18. 5. 2001; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 18. 5. 2001; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 18. 5.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 18. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 18. 5. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
18. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
18. 5. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 18. 5. 2001; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 18. 5.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 18. 5. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 18. 5. 2001; 55220 Dejavnost kam-
pov, vpis 18. 5. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, vpis 18. 5. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
18. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 18. 5. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 18. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 18. 5.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 18. 5. 2001; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 18. 5. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 18. 5. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 18. 5. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 18. 5. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 18. 5. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 18. 5. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 18. 5.
2001; 6311 Prekladanje, vpis 18. 5. 2001;
6312 Skladiščenje, vpis 18. 5. 2001; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
18. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
18. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 18. 5. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
18. 5. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 18. 5. 2001; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
18. 5. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 18. 5. 2001; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 18. 5. 2001;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 18. 5. 2001; 7230 Obdela-
va podatkov, vpis 18. 5. 2001; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 18. 5. 2001; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja, vpis 18. 5. 2001; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike, vpis 18. 5. 2001; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 18. 5.
2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 18. 5. 2001; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 18. 5.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 18. 5.
2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis 18. 5.
2001; 7482 Pakiranje, vpis 18. 5. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 18. 5. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 18. 5. 2001; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila, vpis 18. 5. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 18. 5. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 18. 5.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 18. 5. 2001; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n., vpis 18. 5. 2001; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
18. 5. 2001; 9261 Obratovanje športnih
objektov, vpis 18. 5. 2001.

Razno: Vpiše se omejitev pri dejavnosti
7412: razen revizijske dejavnosti.

KRANJ

Rg-5688
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00775 z dne 3. 4.
2001 pod št. vložka 1/06751/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1605330
Firma: GOODYEAR DUNLOP TIRES

družba za trgovino in posredništvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: GOODYEAR DUNLOP
TIRES d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠKOFJELOŠKA CESTA 6,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOODYEAR DUNLOP TI-

RES EUROPE B.V., BE BOELELAAN 7,
AMSTERDAM, NIZOZEMSKA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 15. 3.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JOHNSON RICHARD ALLEN, ZBI-
LJE 22 E, 1215 MEDVODE, imenovanje:
15. 3. 2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n., vpis 3. 4. 2001; 2221 Tiskanje
časopisov, vpis 3. 4. 2001; 2222 Drugo
tiskarstvo, vpis 3. 4. 2001; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava, vpis 3. 4. 2001; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
vpis 3. 4. 2001; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 3. 4. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 3. 4. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 3. 4. 2001; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 3. 4.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
3. 4. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 3. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 3. 4. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 3. 4. 2001;
6311 Prekladanje, vpis 3. 4. 2001; 6312
Skladiščenje, vpis 3. 4. 2001; 6521 Finan-
čni zakup (leasing), vpis 3. 4. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
3. 4. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 3. 4. 2001;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 3. 4. 2001; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 3. 4.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 3. 4.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 3. 4. 2001; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 3. 4. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
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voj na področju naravoslovja, vpis 3. 4.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
3. 4. 2001; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 3. 4. 2001; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 3. 4. 2001;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 3. 4. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 3. 4. 2001;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 3. 4. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 3. 4. 2001.

Rg-6800
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01426 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/06785/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1625926
Firma: APEKS, Specialistična interni-

stično-kardiološka dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: APEKS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: GORENJSKA CESTA 8, 4240

RADOVLJICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZALETEL JANEZ, GO-

RENJSKA CESTA 8, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 2.100.000,00 ne odgovarja vstop
5. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZALETEL JANEZ, GORENJSKA CE-
STA 8, 4240 RADOVLJICA, imenovanje:
5. 4. 2001, zastopa brez omejitev.; ostalo
ZALETEL MARJANCA, GORENJSKA CE-
STA 8, 4240 RADOVLJICA, imenovanje:
5. 4. 2001, Namestnik direktorja, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 17. 5. 2001; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
17. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
17. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 17. 5. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
17. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 17. 5.
2001; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, vpis 17. 5. 2001;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 17. 5. 2001; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 17. 5.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis
17. 5. 2001; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 17. 5. 2001;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 17. 5. 2001; 7260 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 17. 5. 2001; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja, vpis 17. 5. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 17. 5.
2001; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine, vpis
17. 5. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 17. 5. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 17. 5. 2001;
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost, vpis 17. 5. 2001; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena

dejavnost, vpis 17. 5. 2001; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost, vpis 17. 5. 2001;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki, vpis 17. 5.
2001; 85142 Alternativne oblike zdravlje-
nja, vpis 17. 5. 2001; 85143 Druge zdrav-
stvene dejavnosti, d.n., vpis 17. 5. 2001;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa,
vpis 17. 5. 2001; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 17. 5. 2001.

LJUBLJANA

Rg-1606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15401 z dne 10. 1.
2001 pod št. vložka 1/34072/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1585258
Firma: IMMORENT GAMA, leasing

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: IMMORENT Gama,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 63, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: IMMORENT INTERNATIO-

NAL HOLDING GMBH, Windmuhlgasse
22-24, WIEN, vložek: 2.100.000,00 ne od-
govarja vstop 9. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TUMA BORIS, Šubljeva ulica 19,
1234 MENGEŠ, imenovanje: 9. 11. 2000,
Kolektivno zastopanje.; direktor MEI-
SEL-ORTNER GERTRUD, Porschestrasse
17-19/14/25, WIEN, imenovanje: 9. 11.
2000, Kolektivno zastopanje.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 10. 1. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 10. 1.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
10. 1. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 10. 1. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 10. 1. 2001; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda, vpis 10. 1.
2001; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 10. 1. 2001; 4531
Električne inštalacije, vpis 10. 1. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 10. 1. 2001;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 10. 1. 2001; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 10. 1. 2001;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
10. 1. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 10. 1. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 10. 1.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, vpis 10. 1. 2001; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 10. 1. 2001; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
10. 1. 2001; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 10. 1. 2001; 6024 Cestni to-
vorni promet, vpis 10. 1. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 10. 1. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 10. 1. 2001; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
10. 1. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 10. 1. 2001; 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 10. 1. 2001;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 10. 1. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 10. 1.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 10. 1. 2001; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 10. 1. 2001;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis
10. 1. 2001; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem, vpis 10. 1. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, vpis 10. 1. 2001; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 10. 1. 2001; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 10. 1.
2001; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 10. 1. 2001; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
10. 1. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 10. 1. 2001; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 10. 1.
2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis
10. 1. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
10. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 10. 1. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 10. 1. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 10. 1. 2001.

Rg-1608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15403 z dne 10. 1.
2001 pod št. vložka 1/34074/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1585274
Firma: IMMORENT EPSILON, leasing

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: IMMORENT Epsilon,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 63, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: IMMORENT INTERNATIO-

NAL HOLDING GMBH, Windmuhlgasse
22-24, WIEN, vložek: 2.100.000,00 ne od-
govarja vstop 9. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TUMA BORIS, Šubljeva ulica 19,
1234 MENGEŠ, imenovanje: 9. 11. 2000,
Kolektivno zastopanje.; direktor MEI-
SEL-ORTNER GERTRUD, Porschestrasse
17-19/14/25, WIEN, imenovanje: 9. 11.
2000, Kolektivno zastopanje.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 10. 1. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 10. 1.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
10. 1. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 10. 1. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 10. 1. 2001; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda, vpis 10. 1.
2001; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 10. 1. 2001; 4531
Električne inštalacije, vpis 10. 1. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 10. 1. 2001;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 10. 1. 2001; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 10. 1. 2001;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
10. 1. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 10. 1. 2001;
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4543 Oblaganje tal in sten, vpis 10. 1.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, vpis 10. 1. 2001; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 10. 1. 2001; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
10. 1. 2001; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 10. 1. 2001; 6024 Cestni to-
vorni promet, vpis 10. 1. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 10. 1. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 10. 1. 2001; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
10. 1. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 10. 1. 2001; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 10. 1. 2001;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 10. 1. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 10. 1.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 10. 1. 2001; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 10. 1. 2001;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis
10. 1. 2001; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem, vpis 10. 1. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, vpis 10. 1. 2001; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 10. 1. 2001; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 10. 1.
2001; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 10. 1. 2001; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
10. 1. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 10. 1. 2001; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 10. 1.
2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis
10. 1. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
10. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 10. 1. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 10. 1. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 10. 1. 2001.

Rg-4999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03511 z dne 14. 3.
2001 pod št. vložka 1/34383/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1605615
Firma: E. KOMPENZACIJE, družba za

upravljanje s terjatvami d.o.o.
Skrajšana firma: E. KOMPENZACIJE

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 16, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FINEA HOLDING D.O.O.,

Vita Kraigherja 10, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.050.000,00 ne odgovarja vstop
6. 2. 2001; RAZBORŠEK DRAGICA, Ulica
Mihe Zidanška 17, 2341 LIMBUŠ, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 6. 2.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAZBORŠEK DRAGICA, Ulica Mihe
Zidanška 17, 2341 LIMBUŠ, imenovanje:
6. 2. 2001.

Dejavnost: 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 14. 3. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis

14. 3. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 14. 3. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
14. 3. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 14. 3. 2001; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 14. 3. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 14. 3. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 14. 3. 2001; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 14. 3. 2001; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 14. 3.
2001; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
14. 3. 2001; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
14. 3. 2001; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 14. 3. 2001; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 14. 3. 2001; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom, vpis 14. 3. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 14. 3. 2001; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 14. 3. 2001;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 14. 3.
2001; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 14. 3. 2001; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 14. 3. 2001; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 14. 3. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 14. 3. 2001; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
14. 3. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 14. 3. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 14. 3. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 14. 3. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 14. 3. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 14. 3. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
14. 3. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 14. 3. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 14. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 14. 3. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 14. 3. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 14. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 14. 3. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 14. 3. 2001;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 14. 3. 2001; 6521 Finančni zakup (le-
asing), vpis 14. 3. 2001; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 14. 3.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 14. 3. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 14. 3. 2001; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah, vpis 14. 3. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 14. 3. 2001; 72300 Ob-

delava podatkov, vpis 14. 3. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 14. 3. 2001; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti, vpis 14. 3. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 14. 3.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 14. 3. 2001; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 14. 3. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 14. 3. 2001; 74150 Dejavnost holdin-
gov, vpis 14. 3. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 14. 3. 2001; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 14. 3.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 14. 3. 2001.

Rg-5145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04202 z dne 20. 3.
2001 pod št. vložka 1/34407/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1604988
Firma: EPAFRODIT podjetje za trgovi-

no in propagando d.o.o.
Skrajšana firma: EPAFRODIT d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 8, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLADEK URŠULA, Glavni

trg 8, 1241 KAMNIK, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 21. 2.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GLADEK URŠULA, Glavni trg 8, 1241
KAMNIK, imenovanje: 21. 2. 2001; proku-
rist GLADEK DAMJAN, Glavni trg 8, 1241
KAMNIK, imenovanje: 21. 2. 2001.

Dejavnost: 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov, vpis 20. 3. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
20. 3. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 20. 3. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
20. 3. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 20. 3. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 20. 3.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
20. 3. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 20. 3. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 20. 3. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
20. 3. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 20. 3. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 20. 3. 2001; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 20. 3. 2001; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, vpis 20. 3. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
20. 3. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 20. 3. 2001; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 20. 3.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
20. 3. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 20. 3. 2001; 52473
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Dejavnost papirnic, vpis 20. 3. 2001;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo, vpis 20. 3. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 20. 3. 2001; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo, vpis 20. 3.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 3.
2001; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, vpis 20. 3. 2001; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 20. 3.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 20. 3. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 20. 3. 2001; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, vpis 20. 3.
2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis
20. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 20. 3. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 20. 3. 2001; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 20. 3. 2001; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering), vpis 20. 3.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 20. 3. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 20. 3. 2001; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis
20. 3. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 20. 3. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
20. 3. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
20. 3. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 20. 3.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 20. 3. 2001; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
20. 3. 2001.

Rg-5779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02784 z dne 9. 4.
2001 pod št. vložka 1/34496/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1594052
Firma: TEHNOUNION OPREMA, druž-

ba za trgovino in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOUNION OPRE-

MA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bravničarjeva 11, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEHNOUNION zastopstvo

tujih firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, Voš-
njakova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000.000,00 ne odgovarja vstop 25. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRTNIK IVAN, Vandotova 15, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 31. 1. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena de-
la, vpis 9. 4. 2001; 4531 Električne inšta-
lacije, vpis 9. 4. 2001; 4532 Izolacijska de-
la, vpis 9. 4. 2001; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 9. 4. 2001;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
9. 4. 2001; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 9. 4. 2001; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
9. 4. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 9. 4. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 9. 4. 2001; 4545 Dru-

ga zaključna gradbena dela, vpis 9. 4.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 9. 4. 2001; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili, vpis 9. 4.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 9. 4. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
9. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 9. 4. 2001; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 9. 4. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la, vpis 9. 4. 2001; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 9. 4. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
9. 4. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
9. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 9. 4. 2001; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 9. 4. 2001; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 9. 4. 2001; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 9. 4. 2001; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 9. 4. 2001; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 9. 4. 2001;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 9. 4.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 9. 4. 2001; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom, vpis 9. 4.
2001; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 9. 4. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 9. 4. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 9. 4. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 9. 4. 2001; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 9. 4.
2001; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 9. 4. 2001;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami, vpis 9. 4. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 9. 4. 2001; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 9. 4. 2001; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 9. 4.
2001; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 9. 4. 2001; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 9. 4.
2001; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 9. 4. 2001; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, vpis 9. 4.
2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 9. 4. 2001; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 9. 4. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 9. 4. 2001; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 9. 4. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 9. 4. 2001;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 9. 4. 2001;

5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 9. 4. 2001; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 9. 4.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 9. 4. 2001; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 9. 4.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 9. 4. 2001; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati, vpis 9. 4. 2001; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
9. 4. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 9. 4. 2001; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 9. 4.
2001; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 9. 4. 2001; 52482 Dejav-
nost cvetličarn, vpis 9. 4. 2001; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 9. 4. 2001; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom, vpis 9. 4.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 9. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 9. 4. 2001; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
9. 4. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 9. 4. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 9. 4.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 9. 4. 2001; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
vpis 9. 4. 2001; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 9. 4. 2001;
5273 Popravilo ur, nakita, vpis 9. 4. 2001;
5274 Druga popravila, d.n., vpis 9. 4.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
9. 4. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 9. 4.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 9. 4. 2001;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 9. 4. 2001; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij, vpis 9. 4.
2001; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte, vpis 9. 4. 2001; 6420 Telekomu-
nikacije, vpis 9. 4. 2001; 6521 Finančni
zakup (leasing), vpis 9. 4. 2001; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem, vpis 9. 4. 2001;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 9. 4. 2001; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem, vpis 9. 4. 2001; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem, vpis 9. 4. 2001;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 9. 4. 2001; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
9. 4. 2001; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 9. 4.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 9. 4. 2001; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 9. 4.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 9. 4. 2001; 7411 Prav-
no svetovanje, vpis 9. 4. 2001; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 9. 4.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 9. 4. 2001; 7415 Dejavnost
holdingov, vpis 9. 4. 2001; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 9. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje, vpis 9. 4. 2001; 7482
Pakiranje, vpis 9. 4. 2001; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč, vpis
9. 4. 2001.
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Rg-5780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02785 z dne 10. 4.
2001 pod št. vložka 1/34503/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1594079
Firma: TEHNOUNION ZASTOPSTVA,

družba za trgovino in posredovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: TEHNOUNION ZA-
STOPSTVA, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bravničarjeva 11, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEHNOUNION, zastopstvo

tujih firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, Voš-
njakova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000.000,00 ne odgovarja vstop 25. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CUKROV MARJAN, Neubergerjeva
9, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 31. 1.
2001, zastopa brez omejitev.; prokurist
TRTNIK IVAN, Vandotova 15, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 6. 4. 2001.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena de-
la, vpis 10. 4. 2001; 4531 Električne inšta-
lacije, vpis 10. 4. 2001; 4532 Izolacijska
dela, vpis 10. 4. 2001; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 10. 4.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 10. 4. 2001; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 10. 4. 2001; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
10. 4. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 10. 4. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 10. 4. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 10. 4.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 10. 4. 2001; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili, vpis 10. 4.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 10. 4. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
10. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 10. 4. 2001; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 10. 4.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 10. 4. 2001; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 10. 4. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 10. 4. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 10. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 10. 4.
2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 10. 4.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 10. 4. 2001;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 10. 4.
2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 10. 4. 2001;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 10. 4.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 10. 4.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov, vpis 10. 4. 2001; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 10. 4.
2001; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 10. 4. 2001; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati, vpis 10. 4. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 10. 4.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 10. 4. 2001; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be, vpis 10. 4. 2001; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 10. 4. 2001; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 10. 4. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
10. 4. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 10. 4.
2001; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 10. 4. 2001; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
10. 4. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 10. 4. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 10. 4. 2001; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji, vpis 10. 4. 2001; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 10. 4. 2001; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 10. 4. 2001; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
10. 4. 2001; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 10. 4. 2001; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 10. 4. 2001; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 10. 4. 2001; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 10. 4. 2001; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 10. 4. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 10. 4.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 10. 4. 2001; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
10. 4. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 10. 4. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 10. 4.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
10. 4. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 10. 4. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 10. 4. 2001; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 10. 4. 2001; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi, vpis 10. 4. 2001; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom, vpis 10. 4. 2001;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo, vpis 10. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 10. 4. 2001; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
10. 4. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 10. 4. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 10. 4.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 10. 4. 2001; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
vpis 10. 4. 2001; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov, vpis 10. 4.

2001; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis 10. 4.
2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis
10. 4. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 10. 4. 2001; 6311 Prekladanje, vpis
10. 4. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
10. 4. 2001; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, vpis 10. 4.
2001; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 10. 4. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 10. 4.
2001; 6420 Telekomunikacije, vpis 10. 4.
2001; 6521 Finančni zakup (leasing), vpis
10. 4. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 10. 4. 2001; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 10. 4.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 10. 4. 2001; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem, vpis 10. 4. 2001; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
10. 4. 2001; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem, vpis 10. 4. 2001;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 10. 4. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 10. 4. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 10. 4. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 10. 4. 2001; 7411 Pravno svetovanje,
vpis 10. 4. 2001; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, vpis 10. 4. 2001; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 10. 4.
2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis
10. 4. 2001; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje, vpis 10. 4. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 10. 4. 2001; 7482 Pakiranje,
vpis 10. 4. 2001; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč, vpis 10. 4.
2001.

Rg-5783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02933 z dne 4. 4.
2001 pod št. vložka 1/34455/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1594214
Firma: SIMSHELF INTERNATIONAL

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SIMSHELF INTERNA-

TIONAL d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Savska cesta 3 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TUMA TADEJ, Preglov trg

4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 25. 1.
2001; HORWITZ B. LAWRENCE, 216 Low-
ell Court, DANVILLE, CALIFORNIA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 25. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TUMA TADEJ, Preglov trg 4, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 25. 1. 2001, za-
stopa in predstavlja brez omejitev.; zasto-
pnik HORWITZ B. LAWRENCE, 216 Lowell
Court, DANVILLE, CALIFORNIA, imenova-
nje: 25. 1. 2001, zastopa in predstavlja brez
omejitev.

Dejavnost: 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov, vpis 4. 4. 2001; 60230 Drug kopen-
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ski potniški promet, vpis 4. 4. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 4. 4. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 4. 4.
2001; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, vpis 4. 4. 2001;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah, vpis 4. 4. 2001; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis 4. 4.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis
4. 4. 2001; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 4. 4. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 4. 4. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 4. 4. 2001; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja, vpis 4. 4. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 4. 4.
2001.

Rg-5946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04233 z dne 11. 4.
2001 pod št. vložka 1/34509/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1613332
Firma: LTO VODICE, Zavod za pospe-

ševanje turizma, Vodice
Skrajšana firma: Zavod LTO Vodice
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Kopitarjev trg 1, 1217 VODI-

CE
Ustanovitelji: OBČINA VODICE, Kopitar-

jev trg 1, 1217 VODICE, ne odgovarja vs-
top 20. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KOSEC ALOJZIJ, Selo 14/a, 1217
VODICE, imenovanje: 20. 12. 2000, zasto-
pa kot vršilec dolžnosti direktorja.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
11. 4. 2001; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 11. 4. 2001; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 11. 4. 2001; 2215 Drugo
založništvo, vpis 11. 4. 2001; 2222 Drugo
tiskarstvo, vpis 11. 4. 2001; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami, vpis
11. 4. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 11. 4. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 11. 4. 2001; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 11. 4. 2001; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, vpis 11. 4.
2001; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, vpis 11. 4.
2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 11. 4. 2001; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 11. 4.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 11. 4. 2001; 7440 Oglaševa-
nje, vpis 11. 4. 2001; 7481 Fotografska
dejavnost, vpis 11. 4. 2001; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, vpis
11. 4. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 11. 4. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 11. 4. 2001;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj, vpis 11. 4. 2001; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov, vpis 11. 4. 2001;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 11. 4. 2001; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 11. 4.
2001; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov, vpis 11. 4. 2001; 9234 Dru-

ge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 11. 4.
2001; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij,
vpis 11. 4. 2001; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n., vpis 11. 4. 2001.

Rg-6069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04735 z dne 13. 4.
2001 pod št. vložka 1/34524/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1614371
Firma: A-CAM, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: A-CAM d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Predjamska cesta 11, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLIN GORAZD, Pre-

djamska cesta 13, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.100.000,00 ne odgovarja vstop
16. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETERLIN GORAZD, Predjamska ce-
sta 13, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
16. 3. 2001; zastopnik FRAS PETERLIN
RENATA, Predjamska cesta 11, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 16. 3. 2001.

Dejavnost: 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 13. 4. 2001; 28512 Druga po-
vršinska in toplotna obdelava kovin, vpis
13. 4. 2001; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 13. 4. 2001; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje, vpis 13. 4. 2001; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev, vpis 13. 4.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
13. 4. 2001; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 13. 4. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 13. 4.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 13. 4. 2001; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 13. 4. 2001;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo, vpis 13. 4. 2001; 51700 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 13. 4. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 13. 4.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 13. 4. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 13. 4. 2001; 60230 Drug kopenski
potniški promet, vpis 13. 4. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 13. 4. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 13. 4. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 13. 4.
2001; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi, vpis 13. 4.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 13. 4. 2001; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 13. 4. 2001; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 13. 4. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
13. 4. 2001; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 13. 4. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 13. 4.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja, vpis
13. 4. 2001; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologi-

je, vpis 13. 4. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 13. 4.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 13. 4. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 13. 4. 2001.

Rg-6576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05845 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/34631/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1622684
Firma: GP SKOK, podjetje za grad-

beništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Vodice

Skrajšana firma: GP SKOK, d.o.o., Vo-
dice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šinkov Turn 32, 1217 VODI-
CE

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK JOŠKO, Šinkov Turn

32, 1217 VODICE, vložek: 2.100.000,00
ne odgovarja vstop 17. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SKOK JOŠKO, Šinkov Turn 32,
1217 VODICE, imenovanje: 17. 4. 2001;
zastopnik CIBAŠEK GABI, Šinkov Turn 32,
1217 VODICE, imenovanje: 17. 4. 2001.

Dejavnost: 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov, vpis 10. 5. 2001;
1421 Pridobivanje gramoza in peska, vpis
10. 5. 2001; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila, vpis 10. 5. 2001; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila,
vpis 10. 5. 2001; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume, vpis 10. 5. 2001; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, vpis 10. 5. 2001; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
10. 5. 2001; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice, vpis 10. 5. 2001; 2664
Proizvodnja malte, vpis 10. 5. 2001; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
10. 5. 2001; 4521 Splošna gradbena de-
la, vpis 10. 5. 2001; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov, vpis 10. 5. 2001; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok, vpis
10. 5. 2001; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 10. 5. 2001; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
10. 5. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 10. 5. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
10. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 10. 5. 2001;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 10. 5. 2001; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov, vpis 10. 5. 2001;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 10. 5.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 10. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 10. 5. 2001; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis
10. 5. 2001; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 10. 5. 2001; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji, vpis 10. 5.
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2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
10. 5. 2001; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 10. 5. 2001; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 10. 5. 2001; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis 10. 5.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 10. 5.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 10. 5. 2001; 5274 Dru-
ga popravila, d.n., vpis 10. 5. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 10. 5. 2001;
6311 Prekladanje, vpis 10. 5. 2001; 6312
Skladiščenje, vpis 10. 5. 2001; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
10. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 10. 5. 2001; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem, vpis 10. 5. 2001; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
10. 5. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 10. 5. 2001; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti, vpis 10. 5. 2001;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 10. 5. 2001; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 10. 5. 2001.

Rg-15792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12255 z dne 5. 10.
2000 pod št. vložka 1/33676/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1554255
Firma: TRITONIS svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: TRITONIS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Črna vas 146, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREŠERN BORIS, Rebo-

ljeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
787.500,00 ne odgovarja vstop 22. 8.
2000; BREMEC DAMJAN, Topniška ulica
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 787.500,00
ne odgovarja vstop 22. 8. 2000; MLINAR
BOŠTJAN, Jakčeva ulica 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 262.500,00 ne odgovarja
vstop 22. 8. 2000; KOČEVAR CVETKA,
Spodnji Rudnik III/12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 262.500,00 ne odgovarja vstop
22. 8. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BREMEC DAMJAN, Topniška ulica
15, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 22. 8.
2000.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
5. 10. 2000; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 5. 10. 2000; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 5. 10. 2000; 2215 Drugo
založništvo, vpis 5. 10. 2000; 2221 Tiska-
nje časopisov, vpis 5. 10. 2000; 2222 Dru-
go tiskarstvo, vpis 5. 10. 2000; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava, vpis 5. 10. 2000;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov, vpis 5. 10. 2000; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 5. 10.
2000; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela, vpis 5. 10. 2000; 4521 Splošna grad-
bena dela, vpis 5. 10. 2000; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela, vpis 5. 10.
2000; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov, vpis 5. 10.
2000; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda,

vpis 5. 10. 2000; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 5. 10.
2000; 4531 Električne inštalacije, vpis
5. 10. 2000; 4532 Izolacijska dela, vpis
5. 10. 2000; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 5. 10. 2000;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
5. 10. 2000; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 5. 10. 2000; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
5. 10. 2000; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 5. 10. 2000; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 5. 10. 2000; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 5. 10.
2000; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 5. 10. 2000; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili, vpis
5. 10. 2000; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 5. 10. 2000; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 5. 10. 2000; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 5. 10. 2000;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
5. 10. 2000; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 5. 10. 2000; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
5. 10. 2000; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 5. 10.
2000; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 5. 10.
2000; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 5. 10.
2000; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, vpis 5. 10. 2000; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi, vpis
5. 10. 2000; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 5. 10. 2000; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 5. 10. 2000; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 5. 10. 2000; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 5. 10. 2000; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 5. 10. 2000; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 5. 10. 2000;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 5. 10. 2000; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 5. 10. 2000;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 5. 10. 2000; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 5. 10.
2000; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 5. 10. 2000; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi, vpis 5. 10.
2000; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 5. 10. 2000; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 5. 10.
2000; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 5. 10. 2000; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 5. 10. 2000; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 5. 10. 2000; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 5. 10. 2000; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis

5. 10. 2000; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 5. 10. 2000; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
5. 10. 2000; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 5. 10. 2000; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 5. 10. 2000; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 5. 10. 2000;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 5. 10. 2000; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 5. 10. 2000; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 5. 10. 2000; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 5. 10. 2000; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 5. 10.
2000; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 5. 10.
2000; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 5. 10. 2000; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 5. 10. 2000;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 5. 10. 2000; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
5. 10. 2000; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 5. 10. 2000; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 5. 10. 2000; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 5. 10. 2000;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, vpis 5. 10. 2000; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
5. 10. 2000; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 5. 10. 2000; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 5. 10. 2000;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 5. 10.
2000; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
5. 10. 2000; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 5. 10. 2000; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 5. 10. 2000; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
5. 10. 2000; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 5. 10.
2000; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 5. 10. 2000; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 5. 10.
2000; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 5. 10.
2000; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki, vpis 5. 10. 2000; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, vpis 5. 10. 2000; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 5. 10. 2000; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 5. 10. 2000; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 5. 10.
2000; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 5. 10. 2000; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
5. 10. 2000; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 5. 10. 2000; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 5. 10.
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2000; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
5. 10. 2000; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 5. 10. 2000;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 5. 10.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 5. 10. 2000; 52473 De-
javnost papirnic, vpis 5. 10. 2000; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
5. 10. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 5. 10. 2000; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 5. 10. 2000; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom, vpis 5. 10. 2000; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo, vpis 5. 10. 2000; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 5. 10.
2000; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 5. 10. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n., vpis 5. 10. 2000;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 5. 10. 2000; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 5. 10. 2000; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 5. 10. 2000; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 5. 10. 2000;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 5. 10. 2000; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis
5. 10. 2000; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis
5. 10. 2000; 5274 Druga popravila, d.n.,
vpis 5. 10. 2000; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 5. 10. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 5. 10. 2000; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 5. 10.
2000; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 5. 10. 2000; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 5. 10. 2000; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
5. 10. 2000; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 5. 10.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 5. 10.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 5. 10. 2000; 5551 De-
javnost menz, vpis 5. 10. 2000; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis
5. 10. 2000; 6022 Dejavnost taksistov, vpis
5. 10. 2000; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 5. 10. 2000; 6024 Cestni to-
vorni promet, vpis 5. 10. 2000; 6311 Pre-
kladanje, vpis 5. 10. 2000; 6312 Skladi-
ščenje, vpis 5. 10. 2000; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 5. 10. 2000; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 5. 10. 2000; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
5. 10. 2000; 6420 Telekomunikacije, vpis
5. 10. 2000; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 5. 10. 2000; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, vpis 5. 10. 2000; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 5. 10. 2000; 7012 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 5. 10. 2000; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
5. 10. 2000; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 5. 10. 2000; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
5. 10. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v

najem, vpis 5. 10. 2000; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 5. 10.
2000; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 5. 10. 2000; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 5. 10. 2000; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
5. 10. 2000; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 5. 10. 2000; 71402 Dejav-
nost videotek, vpis 5. 10. 2000; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 5. 10. 2000; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 5. 10. 2000; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, vpis 5. 10. 2000; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 5. 10. 2000; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
5. 10. 2000; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 5. 10. 2000; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 5. 10.
2000; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 5. 10. 2000; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 5. 10. 2000; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
5. 10. 2000; 7415 Dejavnost holdingov,
vpis 5. 10. 2000; 74201 0 Geodetsko, ge-
ološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 5. 10.
2000; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 5. 10. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 5. 10. 2000; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 5. 10.
2000; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 5. 10. 2000; 7440 Oglaševa-
nje, vpis 5. 10. 2000; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 5. 10. 2000;
7470 Čiščenje stavb, vpis 5. 10. 2000;
7481 Fotografska dejavnost, vpis 5. 10.
2000; 7482 Pakiranje, vpis 5. 10. 2000;
74831 Prevajanje, vpis 5. 10. 2000;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 5. 10. 2000; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 5. 10. 2000;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 5. 10. 2000; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 5. 10.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 5. 10. 2000; 8041 Dejavnost voz-
niških šol, vpis 5. 10. 2000; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol, vpis
5. 10. 2000; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 5. 10. 2000; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov, vpis 5. 10.
2000; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n., vpis 5. 10. 2000; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa, vpis 5. 10. 2000;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
5. 10. 2000.

MARIBOR

Rg-7286
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/03697 z dne 4. 9.
2000 pod št. vložka 1/10897/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1550268
Firma: ENMAKO družba za posredo-

vanje in storitve d.o.o.

Skrajšana firma: ENMAKO d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta XIV. divizije 70, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAK KONDRAD, Cesta

XIV. divizije 70, 2000 MARIBOR, vložek:
1.260.000,00 ne odgovarja vstop 15. 6.
2000; MAK ANDREJA, Ulica Šercerjeve bri-
gade 5, 2000 MARIBOR, vložek:
420.000,00 ne odgovarja vstop 15. 6.
2000; BRAČKO ALENKA, Ul.herojev Ma-
šere in Spasiča 2, 2000 MARIBOR, vložek:
420.000,00 ne odgovarja vstop 15. 6.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAK KONDRAD, Cesta XIV. divizije
70, 2000 MARIBOR, imenovanje: 15. 6.
2000, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 4. 9. 2000; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis 4. 9.
2000; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
4. 9. 2000; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 4. 9.
2000; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 4. 9.
2000; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 4. 9. 2000; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 4. 9.
2000; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 4. 9.
2000; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 4. 9. 2000;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 4. 9. 2000; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 4. 9. 2000; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 4. 9. 2000; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 4. 9. 2000; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 4. 9. 2000;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 4. 9. 2000; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 4. 9.
2000; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 4. 9. 2000; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, vpis 4. 9.
2000; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 4. 9. 2000; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 4. 9. 2000;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 4. 9. 2000; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 4. 9. 2000; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 4. 9. 2000;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 4. 9. 2000; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 4. 9. 2000; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 4. 9. 2000; 5261 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 4. 9. 2000; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 4. 9. 2000; 6312 Skladiščenje, vpis
4. 9. 2000; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
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premičninami, vpis 4. 9. 2000; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, vpis 4. 9. 2000; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
4. 9. 2000; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 4. 9.
2000; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 4. 9. 2000; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis
4. 9. 2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.18 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52. 488
se dopiše razen z orožjem in strelivom.

Rg-7373
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/03904 z dne
13. 10. 2000 pod št. vložka 1/10913/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1550250
Firma: ALI RECORDS organizacija pri-

reditev in gostinstvo d.o.o.
Skrajšana firma: ALI RECORDS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Žitna ulica 13, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIMEK ALJAŽ, Žitna ulica

13, 2000 MARIBOR, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 3. 7.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠIMEK ALJAŽ, Žitna ulica 13, 2000
MARIBOR, imenovanje: 3. 7. 2000, zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost: 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 13. 10. 2000; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 13. 10. 2000; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih, vpis 13. 10.
2000; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol, vpis 13. 10. 2000;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 13. 10. 2000; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 13. 10.
2000; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n., vpis 13. 10. 2000.

Rg-7416
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/03975 z dne
27. 9. 2000 pod št. vložka 1/10905/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1563319
Firma: ZAVOD ZA KABELSKO TELEVI-

ZIJO IN INFORMIRANJE SLOVENSKA
BISTRICA

Skrajšana firma: ZAVOD ZA KTV IN IN-
FORMIRANJE SLOVENSKA BISTRICA

Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Trg svobode 16, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Ustanovitelji: DRUŠTVO ZA UPRAVLJA-

NJE KABELSKE TELEVIZIJE SLOVENSKA
BISTRICA, Trg svobode 16, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA, ne odgovarja vstop 7. 7.
2000; OBČINA SLOVENSKA BISTRICA,
Kolodvorska ulica 10, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, ne odgovarja vstop 7. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLOKOČOVNIK ADOLF, Zgornja Bis-
trica 87, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,

imenovanje: 7. 7. 2000, zastopa kot v.d.
direktor.

Dejavnost: 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 27. 9. 2000; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 27. 9. 2000; 2215 Drugo
založništvo, vpis 27. 9. 2000; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
vpis 27. 9. 2000; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov, vpis 27. 9. 2000; 2232
Razmnoževanje videozapisov, vpis 27. 9.
2000; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 27. 9. 2000; 6420 Teleko-
munikacije, vpis 27. 9. 2000; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
27. 9. 2000; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 27. 9. 2000; 7260 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 27. 9. 2000; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
27. 9. 2000; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 27. 9. 2000; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 27. 9. 2000; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 27. 9. 2000;
74400 Oglaševanje, vpis 27. 9. 2000;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje, vpis 27. 9. 2000; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 27. 9. 2000;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov, vpis 27. 9. 2000; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 27. 9. 2000;
9211 Snemanje filmov in videofilmov, vpis
27. 9. 2000; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov, vpis 27. 9. 2000; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost, vpis 27. 9.
2000; 9231 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje, vpis 27. 9. 2000; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve, vpis
27. 9. 2000; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n., vpis 27. 9. 2000; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij, vpis 27. 9. 2000;
92511 Dejavnost knjižnic, vpis 27. 9.
2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.14 ne
sme zavod opravljati arbitraže.

Rg-7512
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04098 z dne
23. 11. 2000 pod št. vložka 1/10937/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1563106
Firma: ORBITALA razvoj programske

opreme trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ORBITALA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica Kirbiševih 6, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.420.200,00 SIT
Ustanovitelji: POLANEC PETER, Talce

33, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
2.420.200,00 ne odgovarja vstop 11. 9.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POLANEC PETER, Talce 33, 2241
SPODNJI DUPLEK, imenovanje: 11. 9.
2000, zastopa brez omejitev.; prokurist
BOLČEVIČ MARJANA, Ulica Kirbiševih 6,
2000 MARIBOR, imenovanje: 11. 9.
2000.

Dejavnost: 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 23. 11. 2000; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 23. 11. 2000; 72100 Svetovanje

o računalniških napravah, vpis 23. 11.
2000; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 23. 11. 2000;
72300 Obdelava podatkov, vpis 23. 11.
2000; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 23. 11. 2000;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 23. 11. 2000; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti, vpis 23. 11. 2000; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, vpis 23. 11. 2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.

Rg-7518
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04106 z dne
28. 9. 2000 pod št. vložka 1/10908/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1538365
Firma: ROMANI OPTICAL INTERNATI-

ONAL optika d.o.o.
Skrajšana firma: Romani Optical Inter-

national d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pobreška 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OTTICA ROMANI S.P.A.,

Via Flavia 122, RIM ITALIJA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 22. 6.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STEFANELLI MASSIMO, Circonval-
lazione Appia 37, RIM ITALIJA, imenovanje:
22. 6. 2000.

Dejavnost: 26150 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov, vpis 28. 9. 2000;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen op, vpis
28. 9. 2000; 33400 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme, vpis
28. 9. 2000; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 28. 9. 2000; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 28. 9. 2000; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 28. 9. 2000; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis
28. 9. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
28. 9. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 28. 9. 2000.

Razno: Pred prenosom sedeža subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko Rg 1/133478-00, s firmo:
ROMANI OPTICAL INTERNATIONAL optika
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 24.

Rg-7559
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04162 z dne
12. 12. 2000 pod št. vložka 1/10951/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1563629
Firma: SVAROG izobraževalni zavod
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Ulica Planinčevih 24, 2204

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 333.333,50 SIT
Ustanovitelji: IZOBRAŽEVALNO DRUŠ-

TVO SVAROG MARIBOR, Gregorčičeva
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ulica 34a, 2000 MARIBOR, vložek:
133.333,50 ne odgovarja vstop 1. 7.
2000; EKART MIROSLAV, Starše 85b,
2205 STARŠE, vložek: 10.000,00 ne od-
govarja vstop 1. 7. 2000; EMERŠIČ MA-
TJAŽ, Dolga ulica 13, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 10.000,00 ne
odgovarja vstop 1. 7. 2000; GODEC GRE-
GOR, Cesta v Rogozo 16, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU, vložek:
10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7. 2000;
GOŠNIK EDITA, Tepanje 129, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE, vložek: 10.000,00 ne
odgovarja vstop 1. 7. 2000; ISKRIĆ MI-
TJA, Petkovškovo nabrežje 23, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 ne odgo-
varja vstop 1. 7. 2000; JANDL NIKO, Za-
cherlova 18, 9240 LJUTOMER, vložek:
10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7. 2000;
KOVAČIČ MARKO, Ulica Planinčevih 24,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLU, vlo-
žek: 10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7.
2000; KOVAČIČ TOMAŽ, Ulica Planinče-
vih 24, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 10.000,00 ne odgovarja
vstop 1. 7. 2000; MOTALN MOJCA, Zgor-
nje Hoče 8b, 2311 HOČE, vložek:
10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7. 2000;
PENJAK ALENKA, Letonjeva 6, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 10.000,00 ne odgovarja
vstop 1. 7. 2000; REŽONJA PETER, Vez-
na ulica 6, 9231 BELTINCI, vložek:
10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7. 2000;
ROS ALEKSANDER, Starše 3, 2205
STARŠE, vložek: 10.000,00 ne odgovarja
vstop 1. 7. 2000; ŠANDOR ALENKA, Ra-
kuševa 11, 2270 ORMOŽ, vložek:
10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7. 2000;
ŠIBILA SUZANA, Trniče 82a, 2206 MAR-
JETA NA DRAVSKEM POLJU, vložek:
10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7. 2000;
ŠIPUŠ KLAVDIJA, Šalek 86, 3320 VELE-
NJE, vložek: 10.000,00 ne odgovarja vs-
top 1. 7. 2000; ŠTIHER GREGOR, Starše
82c, 2205 STARŠE, vložek: 10.000,00
ne odgovarja vstop 1. 7. 2000; ŠTRUBELJ
MATEJ, Trniče 40a, 2206 MARJETA NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 10.000,00 ne
odgovarja vstop 1. 7. 2000; VRTIN DA-
VID, Nad izviri 2, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 10.000,00 ne od-
govarja vstop 1. 7. 2000; ŽULA EVA, Pre-
žihova 11, 9250 GORNJA RADGONA, vlo-
žek: 10.000,00 ne odgovarja vstop 1. 7.
2000; ŽULA MARKO, Prežihova 11, 9250
GORNJA RADGONA, vložek: 10.000,00
ne odgovarja vstop 1. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MOTALN MOJCA, Zgornje Hoče 8b,
2311 HOČE, imenovanje: 1. 7. 2000, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
12. 12. 2000; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 12. 12. 2000; 22130 Izdajanje revij
in periodike, vpis 12. 12. 2000; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa, vpis 12. 12. 2000; 22150 Drugo za-
ložništvo, vpis 12. 12. 2000; 22210 Ti-
skanje časopisov, vpis 12. 12. 2000;
22220 Drugo tiskarstvo, vpis 12. 12.
2000; 22230 Knjigoveštvo in dodelava,
vpis 12. 12. 2000; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 12. 12.
2000; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve, vpis 12. 12. 2000; 22310 Raz-

množevanje zvočnih zapisov, vpis 12. 12.
2000; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov, vpis 12. 12. 2000; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov, vpis 12. 12.
2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
12. 12. 2000; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami, vpis 12. 12. 2000;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 12. 12.
2000; 52610 Trgovina na drobno po poš-
ti, vpis 12. 12. 2000; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 12. 12. 2000; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 12. 12. 2000;
72200 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 12. 12. 2000; 72300
Obdelava podatkov, vpis 12. 12. 2000;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami, vpis 12. 12. 2000; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis
12. 12. 2000; 73101 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja, vpis 12. 12. 2000; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, vpis 12. 12. 2000;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti, vpis 12. 12. 2000; 73104 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine, vpis 12. 12. 2000;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja, vpis
12. 12. 2000; 73202 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju humani-
stike, vpis 12. 12. 2000; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 12. 12.
2000; 74400 Oglaševanje, vpis 12. 12.
2000; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
12. 12. 2000; 74820 Pakiranje, vpis
12. 12. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
12. 12. 2000; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 12. 12. 2000;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov, vpis 12. 12. 2000; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
12. 12. 2000; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol, vpis 12. 12.
2000; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 12. 12. 2000; 92110 Snemanje fil-
mov in videofilmov, vpis 12. 12. 2000;
92120 Distribucija filmov in videofilmov,
vpis 12. 12. 2000; 92200 Radijska in te-
levizijska dejavnost, vpis 12. 12. 2000;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje, vpis 12. 12. 2000; 92511 Dejav-
nost knjižnic, vpis 12. 12. 2000; 92512
Dejavnost arhivov, vpis 12. 12. 2000.

Rg-7596
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04218 z dne
8. 12. 2000 pod št. vložka 1/10949/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1569465
Firma: WIDELABS proizvodnja, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: WIDELABS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pesnica 20A, 2211 PESNICA

PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLENC JANKO, Splavar-

ski prehod 5A, 2000 MARIBOR, vložek:
105.000,00 ne odgovarja vstop 2. 10.
2000; FRAS BOŠTJAN, Biš 66A, 2254 TR-

NOVSKA VAS, vložek: 105.000,00 ne od-
govarja vstop 2. 10. 2000; PAAR HER-
BERT, Mladinska ul. 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.890.000,00 ne odgovarja vstop
2. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAAR TANJA, Krekova ul. 27, 2000
MARIBOR, imenovanje: 2. 10. 2000, za-
stopa brez omejitev.; prokurist PAAR HER-
BERT, Mladinska ul. 4, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 2. 10. 2000; prokurist KO-
LENC JANKO, Splavarski prehod 5A, 2000
MARIBOR, imenovanje: 2. 10. 2000; pro-
kurist FRAS BOŠTJAN, Biš 66A, 2254 TR-
NOVSKA VAS, imenovanje: 2. 10. 2000.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
8. 12. 2000; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 8. 12. 2000; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 8. 12. 2000; 22140 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
vpis 8. 12. 2000; 22150 Drugo založniš-
tvo, vpis 8. 12. 2000; 22220 Drugo ti-
skarstvo, vpis 8. 12. 2000; 22240 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
8. 12. 2000; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 8. 12. 2000;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
vpis 8. 12. 2000; 22320 Razmnoževanje
videozapisov, vpis 8. 12. 2000; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
8. 12. 2000; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov, vpis 8. 12. 2000; 51140 Posredništ-
vo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 8. 12. 2000; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 8. 12.
2000; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe, vpis 8. 12. 2000;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 8. 12.
2000; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
8. 12. 2000; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 8. 12. 2000; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
8. 12. 2000; 64200 Telekomunikacije,
vpis 8. 12. 2000; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah, vpis 8. 12. 2000;
72200 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 8. 12. 2000; 72300
Obdelava podatkov, vpis 8. 12. 2000;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami, vpis 8. 12. 2000; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 8. 12. 2000; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 8. 12. 2000; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, vpis 8. 12. 2000;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja, vpis 8. 12. 2000; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 8. 12. 2000;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 8. 12.
2000; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje, vpis 8. 12. 2000;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 8. 12. 2000; 74810 Fotografska
dejavnost, vpis 8. 12. 2000; 74831 Pre-
vajanje, vpis 8. 12. 2000; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov, vpis
8. 12. 2000; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 8. 12. 2000;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
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8. 12. 2000; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov, vpis 8. 12. 2000; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
8. 12. 2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva. Pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med manager-
ji in delavci.

Rg-7611
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04239 z dne 8. 1.
2001 pod št. vložka 1/10974/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1562380
Firma: JOSEF STEINER trgovina z

gradbeno opremo d.o.o.
Skrajšana firma: JOSEF STEINER d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva ulica 1, 2230 LE-

NART V SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEINER JOSEF, Rogat-

sboden 2, PURGSTALL 3251 AVSTRIJA,
vložek: 2.100.000,00 ne odgovarja vstop
17. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STEINER JOSEF, Rogatsboden 2,
PURGSTALL 3251 AVSTRIJA, imenovanje:
20. 11. 2000, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok, vpis 8. 1.
2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 8. 1. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 8. 1. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 8. 1. 2001; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 8. 1. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 8. 1. 2001; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, vpis 8. 1. 2001; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 8. 1. 2001; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 8. 1.
2001; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 8. 1. 2001; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
8. 1. 2001; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 8. 1. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 8. 1.
2001; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 8. 1. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 8. 1. 2001; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem, vpis 8. 1. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
8. 1. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 8. 1. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
8. 1. 2001.

Razno: DEJAVNOST: Pod 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488
se dopiše razen z orožjem in strelivom. Pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-

že in posredovanje v pogajanih med mana-
gerji in delavci.

Rg-7636
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04275 z dne
18. 12. 2000 pod št. vložka 1/10957/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1569694
Firma: MICRAT LEASING MB, družba

za trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MICRAT LEASING MB,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zolajeva 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MICRAT LEASING družba

za trgovino in storitve d.o.o., Na trati 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.750.000,00
ne odgovarja vstop 19. 9. 2000; KOŠČAK
ZVEZDANA, Spodnji Žerjavci 68/a, 2230
LENART, vložek: 750.000,00 ne odgovar-
ja vstop 19. 9. 2000; COLJA DANILO, Hre-
nova ul. 14, 2000 MARIBOR, vložek:
500.000,00 ne odgovarja vstop 19. 9.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŠČAK ZVEZDANA, Spodnji Žer-
javci 68/a, 2230 LENART, imenovanje:
19. 9. 2000.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 18. 12. 2000;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, vpis 18. 12. 2000; 50103 Posredništ-
vo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
18. 12. 2000; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 18. 12. 2000;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 18. 12. 2000; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 18. 12. 2000;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila, vpis 18. 12. 2000; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 18. 12. 2000; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 18. 12. 2000; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 18. 12. 2000; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
18. 12. 2000; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, vpis 18. 12. 2000; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 18. 12. 2000;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
18. 12. 2000; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 18. 12. 2000; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 18. 12. 2000; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 18. 12. 2000; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 18. 12. 2000; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, vpis 18. 12.
2000; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 18. 12.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 18. 12. 2000; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,

vpis 18. 12. 2000; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji, vpis 18. 12.
2000; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 18. 12. 2000; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo, vpis 18. 12. 2000; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 18. 12. 2000; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
18. 12. 2000; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 18. 12. 2000; 5170 Druga tr-
govina na debelo, vpis 18. 12. 2000;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 18. 12.
2000; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 18. 12. 2000; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 18. 12. 2000; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 18. 12. 2000; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
18. 12. 2000; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 18. 12. 2000;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
18. 12. 2000; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 18. 12. 2000; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 18. 12. 2000; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 18. 12. 2000; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih, vpis 18. 12.
2000; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 18. 12. 2000; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah, vpis 18. 12. 2000; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah, vpis 18. 12. 2000; 6022 Dejavnost
taksistov, vpis 18. 12. 2000; 6023 Drug
kopenski potniški promet, vpis 18. 12.
2000; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
18. 12. 2000; 6110 Pomorski promet,
vpis 18. 12. 2000; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih, vpis 18. 12. 2000;
6210 Zračni promet na rednih linijah, vpis
18. 12. 2000; 6220 Izredni zračni pro-
met, vpis 18. 12. 2000; 6311 Preklada-
nje, vpis 18. 12. 2000; 6312 Skladišče-
nje, vpis 18. 12. 2000; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 18. 12. 2000; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
18. 12. 2000; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 18. 12. 2000;
6521 Finančni zakup (leasing), vpis
18. 12. 2000; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
18. 12. 2000; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 18. 12. 2000;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 18. 12.
2000; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 18. 12.
2000; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 18. 12. 2000; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem, vpis 18. 12.
2000; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, vpis 18. 12. 2000;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 18. 12. 2000; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
18. 12. 2000; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi, vpis 18. 12.
2000; 7230 Obdelava podatkov, vpis
18. 12. 2000; 7260 Druge računalniške
dejavnosti, vpis 18. 12. 2000; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis
18. 12. 2000; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 18. 12. 2000;
7440 Oglaševanje, vpis 18. 12. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo, vpis 18. 12. 2000; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 18. 12.
2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic. Pod K 74.14 ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in posredovanje v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-7660

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04307 z dne
23. 1. 2001 pod št. vložka 1/10989/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5791685
Firma: FJA ODA TEAM podjetje za sve-

tovanje in izdelavo informacijskih siste-
mov d.o.o.

Skrajšana firma: FJA ODA TEAM d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gosposvetska cesta 84, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROSTAHER MIHAEL, MA-

LA NEDELJA 32, 9243 MALA NEDELJA,
vložek: 210.000,00 ne odgovarja vstop
21. 8. 1993; ROSTAHER MATEVŽ, MAIS-
TROVA ULICA 9, 2000 MARIBOR, vložek:
210.000,00 ne odgovarja vstop 26. 9.
2000; FJA AG, LEONHARD-MOLL-BOGEN
10, MUNCHEN D-81373 NEMČIJA, vlo-
žek: 1.680.000,00 ne odgovarja vstop
26. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROSTAHER JELKA, MALA NEDELJA
32, 9243 MALA NEDELJA, imenovanje:
26. 8. 1993, zastopa in predstavlja družbo
samostojno, posamično in brez omejitev.;
direktor EDTMAYER JOHANNES, BRAND-
MAYER STRASSE 1 E, KLOSTERNEU-
BURG 3400, imenovanje: 26. 9. 2000, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 23. 1. 2001; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 23. 1. 2001; 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem, vpis
23. 1. 2001; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah, vpis 23. 1. 2001; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, vpis 23. 1. 2001; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 23. 1. 2001; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
23. 1. 2001; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 23. 1. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 23. 1.

2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 23. 1. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 23. 1. 2001.

Razno: Pred prenosom sedeža subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti pod vložno številko Rg 1/1968-00 s
firmo ODA TEAM, podjetje za svetovanje in
izdelavo informacijskih sistemov d.o.o., MA-
LA NEDELJA 32, MALA NEDELJA. DEJAV-
NOST: Pod K 74.140 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-7714

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04385 z dne
4. 12. 2000 pod št. vložka 1/10943/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1569627
Firma: AVTOŠOLA PREDNOST storit-

ve d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOŠOLA PRE-

DNOST d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Krekova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEFLIČ SREČKO, Celj-

ska ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 7. 11.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTEFLIČ SREČKO, Celjska ulica 8,
2000 MARIBOR, imenovanje: 7. 11. 2000,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih, vpis 4. 12. 2000;
60230 Drug kopenski potniški promet, vpis
4. 12. 2000; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 4. 12. 2000; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, vpis 4. 12. 2000; 80410
Dejavnost vozniških šol, vpis 4. 12. 2000;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
4. 12. 2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-7774

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04470 z dne
19. 12. 2000 pod št. vložka 1/10958/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1580426
Firma: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPO-
DARSTVA

Skrajšana firma: JAVNI SKLAD RS ZA
MALO GOSPODARSTVO

Pravno org. oblika: sklad
Sedež: Trubarjeva 11, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 6.511.194.900,00 SIT
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 6.511.194.900,00 ne odgovarja vs-
top 28. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODVRŠNIK LOJZKA, Reberškova
6, 2000 MARIBOR, imenovanje: 28. 1.
2000, zastopa kot v.d., brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: JEŽ BORIS, vs-
top 18. 12. 1997; VIZJAK ANDREJ, vstop
17. 8. 2000; GREGORČIČ LUCIJA, vstop
17. 8. 2000; KRAMBERGER STANISLAV,
vstop 17. 8. 2000; GERM-METLIKA RIKA,
vstop 17. 8. 2000; TOMANIČ-VIDOVIČ MA-
JA, vstop 25. 5. 2000.

Dejavnost: 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 19. 12. 2000; 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo, vpis 19. 12. 2000;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
vpis 19. 12. 2000; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti, vpis 19. 12. 2000.

Rg-7800

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04582 z dne
11. 1. 2001 pod št. vložka 1/10981/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1580604
Firma: ODEVNI PODNIK d.d. Za dra-

hou 2 Prostejov PODRUŽNICA MARIBOR
Stara ulica 5 2354 Bresternica

Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Stara ulica 5, 2354 BRESTER-

NICA
Ustanovitelji: ODEVNI PODNIK d.d., Za

drahou 2, PROSTEJEV ČEŠKA, ostalo vs-
top 29. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: osta-
lo ŠTUMPEROVA JITKA, Stara ulica 5,
2354 BRESTERNICA, imenovanje: 29. 11.
2000, zastopa kot vodja podružnice.

Dejavnost: 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 11. 1. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 11. 1. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 11. 1. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 11. 1. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 11. 1. 2001; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 11. 1. 2001; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 11. 1.
2001.

Rg-7805

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/04589 z dne
18. 12. 2000 pod št. vložka 1/10955/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1580981
Firma: DOM STAVBAR POBREŽJE

družba za storitve d.o.o.
Skrajšana firma: DOM STAVBAR PO-

BREŽJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Železnikova ulica 10, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STAVBAR-IGM industrija

gradbenega materiala d.d., Miklavška 40 –
Sp. Hoče, 2311 HOČE, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 24. 11.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLEVŽE PETER, Framska ulica 3,
2000 MARIBOR, imenovanje: 24. 11.
2000, zastopa brez omejitev.; prokurist PIR-
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TUŠEK DAVORIN, Ul. Milke Volk 46, 2312
OREHOVA VAS – RADIZEL, imenovanje:
24. 11. 2000.

Dejavnost: 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 18. 12. 2000; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 18. 12. 2000;
55510 Dejavnost menz, vpis 18. 12. 2000;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 18. 12. 2000; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 18. 12. 2000; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki, vpis 18. 12. 2000; 85311 De-
javnost domov za starejše, vpis 18. 12.
2000; 85319 Drugo socialno varstvo z na-
stanitvijo, vpis 18. 12. 2000; 85324 Dejav-
nost varstveno delovnih centrov, vpis
18. 12. 2000; 85329 Druge socialne de-
javnosti, vpis 18. 12. 2000; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
18. 12. 2000; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 18. 12. 2000.

Rg-8073

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2001/00552 z dne
22. 2. 2001 pod št. vložka 1/11012/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1602306
Firma: C 4, družba za trgovino, proiz-

vodnjo, kmetijstvo, posredništvo in dru-
ge storitve d.o.o.

Skrajšana firma: C 4, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Na gorci 67 a, Zrkovci, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.400.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIMPERC VALTER, Na

gorci 67 a, Zrkovci, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.400.000,00 ne odgovarja vstop
6. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CIMPERC VALTER, Na gorci 67 a,
Zrkovci, 2000 MARIBOR, imenovanje: 6. 2.
2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in
drugih poljščin, vpis 22. 2. 2001; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik, vpis 22. 2. 2001; 01131 Vino-
gradništvo, vpis 22. 2. 2001; 01132 Sa-
djarstvo, vpis 22. 2. 2001; 01210 Reja
govedi, vpis 22. 2. 2001; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov, vpis
22. 2. 2001; 01230 Reja prašičev, vpis
22. 2. 2001; 01240 Reja perutnine, vpis
22. 2. 2001; 01250 Reja drugih živali, vpis
22. 2. 2001; 01300 Mešano kmetijstvo,
vpis 22. 2. 2001; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin, vpis 22. 2. 2001; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo, vpis 22. 2.
2001; 01420 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev, vpis 22. 2. 2001;
15710 Proizvodnja krmil, vpis 22. 2.
2001; 15720 Proizvodnja hrane za hišne
živali, vpis 22. 2. 2001; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic, vpis
22. 2. 2001; 15890 Proizvodnja drugih
živil, d.n., vpis 22. 2. 2001; 20400 Proiz-

vodnja lesene embalaže, vpis 22. 2. 2001;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
vpis 22. 2. 2001; 20520 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja, vpis 22. 2.
2001; 21210 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže, vpis 22. 2. 2001; 21250 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na, vpis 22. 2. 2001; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
22. 2. 2001; 22150 Drugo založništvo,
vpis 22. 2. 2001; 22250 Druge s tiskar-
stvom povezane storitve, vpis 22. 2. 2001;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
vpis 22. 2. 2001; 22320 Razmnoževanje
videozapisov, vpis 22. 2. 2001; 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila,
vpis 22. 2. 2001; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume, vpis 22. 2. 2001;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas, vpis 22. 2. 2001;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, vpis 22. 2. 2001; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo, vpis 22. 2. 2001; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis
22. 2. 2001; 36300 Proizvodnja glasbil,
vpis 22. 2. 2001; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n., vpis 22. 2. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili, vpis 22. 2. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 22. 2.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 22. 2. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
vpis 22. 2. 2001; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 22. 2. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 22. 2. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 22. 2. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 22. 2. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 22. 2. 2001;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 22. 2. 2001;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles, vpis 22. 2. 2001; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 22. 2.
2001; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
22. 2. 2001; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis
22. 2. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 22. 2. 2001; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 22. 2. 2001; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 22. 2. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 22. 2. 2001; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 22. 2. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 22. 2. 2001; 51210

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 22. 2. 2001; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami, vpis 22. 2.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 22. 2. 2001; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 22. 2.
2001; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 22. 2. 2001;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami, vpis 22. 2. 2001; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami, vpis 22. 2. 2001; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 22. 2. 2001;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
22. 2. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 22. 2. 2001; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 22. 2.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
22. 2. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 22. 2. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe, vpis 22. 2. 2001; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 22. 2. 2001; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 22. 2. 2001; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 22. 2. 2001; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
22. 2. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 22. 2. 2001;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 22. 2. 2001; 51700 Druga tr-
govina na debelo, vpis 22. 2. 2001;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
22. 2. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
22. 2. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 22. 2.
2001; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 22. 2. 2001;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami, vpis 22. 2.
2001; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis
22. 2. 2001; 52320 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
22. 2. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
22. 2. 2001; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 22. 2. 2001; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili, vpis 22. 2. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, vpis 22. 2. 2001; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
22. 2. 2001; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 22. 2. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 22. 2.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
22. 2. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 22. 2. 2001;
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52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 22. 2. 2001; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 22. 2. 2001; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 22. 2.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 22. 2. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 22. 2. 2001; 52710 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov, vpis 22. 2.
2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis
22. 2. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 22. 2. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 22. 2. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 22. 2.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 22. 2. 2001; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 22. 2. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
22. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
22. 2. 2001; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
22. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih, vpis 22. 2. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 22. 2.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
22. 2. 2001; 63110 Prekladanje, vpis
22. 2. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis
22. 2. 2001; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu, vpis 22. 2.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 22. 2.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 22. 2. 2001; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 22. 2.
2001; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis
22. 2. 2001; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
22. 2. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem, vpis 22. 2. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 22. 2.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 22. 2. 2001; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 22. 2.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 22. 2.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 22. 2. 2001; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n., vpis 22. 2. 2001; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
22. 2. 2001.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže.

MURSKA SOBOTA

Rg-5427

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-
BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00096 z
dne 18. 4. 2001 pod št. vložka
1/02523/00 vpisalo subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1604899
Firma: JUSZT – SPED, transport in tr-

govina d.o.o.
Skrajšana firma: JUSZT – SPED d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA ULICA ŠT. 18,
9220 LENDAVA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUSTH – SPED Szallitman-

yozasi Kereskedelmi Szolgaltato Kft., KO-
TOTTARUGYARI UTCA 22, MOSONMAG-
YAROVAR, MADŽARSKA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 28. 2.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JUSZT OTTO, VAROS KAPU TER 3,
MOSONMAGYAROVAR, MADŽARSKA,
imenovanje: 28. 2. 2001; zastopnik SZA-
BO SANDOR, CSALOGANY UT 9, MOSON-
MAGYAROVAR, MADŽARSKA, imenovanje:
28. 2. 2001, Namestnik direktorja zastopa
brez omejitev.; prokurist POJBIČ BERNA-
DETTE, GABERJE 57, 9220 LENDAVA,
imenovanje: 28. 2. 2001.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 18. 4. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
18. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 18. 4. 2001; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 18. 4.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 18. 4. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 18. 4. 2001; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 18. 4. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
18. 4. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 18. 4. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 18. 4. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 18. 4. 2001; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 18. 4. 2001; 63110
Prekladanje, vpis 18. 4. 2001; 63120 Skla-
diščenje, vpis 18. 4. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 18. 4. 2001; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 18. 4. 2001.

Razno: Pri vpisu podatkov so bile tuje
črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

PTUJ

Rg-6698

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2001/00110 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/09721/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1619276
Firma: IN OBS MEDICUS založništvo

in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: IN OBS MEDICUS

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grajska ulica 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT

Ustanovitelji: JURIČ ZLATKO, Ptujska
Gora 19, 2323 PTUJSKA GORA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 27. 3.
2001; JURIČ NADA, Ptujska Gora 19, 2323
PTUJSKA GORA, vložek: 1.050.000,00 ne
odgovarja vstop 27. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JURIČ ZLATKO, Ptujska Gora 19,
2323 PTUJSKA GORA, imenovanje: 27. 3.
2001, zastopa brez omejitev.; prokurist JU-
RIČ NADA, Ptujska Gora 19, 2323 PTUJ-
SKA GORA, imenovanje: 27. 3. 2001.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
16. 5. 2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
16. 5. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 16. 5. 2001; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 16. 5.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 16. 5.
2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 16. 5. 2001; 22320 Razmnoževa-
nje videozapisov, vpis 16. 5. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 16. 5. 2001; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., vpis 16. 5. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 16. 5. 2001; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami, vpis 16. 5. 2001;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 16. 5. 2001; 51330 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 16. 5.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 16. 5.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, vpis 16. 5. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 16. 5. 2001; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 16. 5. 2001; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 16. 5. 2001; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 16. 5. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 16. 5. 2001; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 16. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 16. 5.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 16. 5. 2001; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
16. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 16. 5. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 16. 5. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, vpis 16. 5. 2001; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 16. 5. 2001; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
16. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
16. 5. 2001; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 16. 5. 2001; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 16. 5.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 16. 5. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 16. 5. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 16. 5. 2001; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n., vpis 16. 5. 2001.

Razno: Dejavnost 51.180 – posredništ-
vo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov d.n. “ razen farmacevtskih izdelkov“.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 3709

Spremembe

CELJE

Rg-3085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03502 z dne 15. 2. 2001
pri subjektu vpisa MRI računalniške storit-
ve in zastopanje, d.o.o. Celje sedež: Can-
karjeva 8, 3000 CELJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/02676/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5480744
Sedež: Čopova 1, 3000 CELJE

Rg-4554
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02988 z dne 12. 3. 2001
pri subjektu vpisa IVA trgovsko podjetje
d.o.o. Šempeter 126 b Šempeter sedež:
Šempeter 126 b, 3311 Šempeter vpisa-
nem pod vložno št. 1/06107/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: povečanja osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremembe
firme, sedeža, spremembe in uskl. dejav. s
SKD ter spremembe akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5821231
Firma: IVA, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IVA, d.o.o.
Sedež: Savinjska ulica 31, 3311 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEDOVŠEK PETER, Savinj-

ska ulica 31, 3311 ŠEMPETER vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Dejavnost: 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila, vpis
12. 3. 2001; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev, vpis 12. 3. 2001; 29130 Pro-
izvodnja pip in ventilov, vpis 12. 3. 2001;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije, vpis
12. 3. 2001; 29210 Proizvodnja peči in go-
rilnikov, vpis 12. 3. 2001; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav, vpis 12. 3.
2001; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis
12. 3. 2001; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n., vpis 12. 3. 2001;
29310 Proizvodnja traktorjev, vpis 12. 3.
2001; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev, vpis 12. 3. 2001;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev, vpis
12. 3. 2001; 29510 Proizvodnja metalurških
strojev, vpis 12. 3. 2001; 29520 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev, vpis 12. 3.
2001; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo, vpis 12. 3. 2001;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo, vpis 12. 3. 2001;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo papir-
ja in kartona, vpis 12. 3. 2001; 29560 Proiz-
vodnja strojev za druge posebne namene, vpis
12. 3. 2001; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 12. 3. 2001;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav, vpis 12. 3. 2001;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev, vpis
12. 3. 2001; 30020 Proizvodnja računalni-

kov in druge opreme za obdelavo podatkov,
vpis 12. 3. 2001; 31100 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev,
vpis 12. 3. 2001; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis
12. 3. 2001; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic, vpis 12. 3. 2001;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij, vpis 12. 3. 2001; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk, vpis 12. 3. 2001; 31610 Proiz-
vodnja druge električne opreme za stroje in
vozila, vpis 12. 3. 2001; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n., vpis 12. 3.
2001; 32100 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent, vpis 12. 3. 2001; 32200 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav, vpis 12. 3. 2001;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in s, vpis 12. 3. 2001;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, pre-
izkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen op, vpis 12. 3. 2001;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje, vpis 12. 3. 2001; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
12. 3. 2001; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje, vpis 12. 3. 2001; 45210 Splo-
šna gradbena dela, vpis 12. 3. 2001; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
12. 3. 2001; 45230 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov, vpis
12. 3. 2001; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda, vpis 12. 3. 2001; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
12. 3. 2001; 45310 Električne inštalacije,
vpis 12. 3. 2001; 45320 Izolacijska dela, vpis
12. 3. 2001; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 12. 3. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 12. 3.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la, vpis 12. 3. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 12. 3.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
12. 3. 2001; 45440 Soboslikarska in stek-
larska dela, vpis 12. 3. 2001; 45450 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 12. 3. 2001;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 12. 3. 2001; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 12. 3. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
12. 3. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 12. 3. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
12. 3. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 12. 3. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 12. 3. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 12. 3.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 12. 3. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 12. 3. 2001; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 12. 3. 2001; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
12. 3. 2001; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, vpis 12. 3. 2001; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis

12. 3. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
12. 3. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 12. 3.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 12. 3.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 12. 3. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 12. 3.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 12. 3. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n., vpis 12. 3. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 12. 3. 2001; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 12. 3.
2001; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 12. 3. 2001; 51230 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, vpis 12. 3. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 12. 3. 2001; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom, vpis 12. 3. 2001; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
12. 3. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 12. 3. 2001;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 12. 3. 2001; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
12. 3. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 12. 3. 2001; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 12. 3. 2001; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 12. 3.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 12. 3. 2001; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 12. 3. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 12. 3. 2001; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
12. 3. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 12. 3.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 12. 3. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi, vpis 12. 3. 2001; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, vpis 12. 3. 2001; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 12. 3. 2001; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 12. 3.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 12. 3. 2001; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 12. 3.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 12. 3. 2001; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 12. 3.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 12. 3. 2001; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 12. 3. 2001; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
12. 3. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
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djem, vpis 12. 3. 2001; 51700 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 12. 3. 2001; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili, vpis 12. 3. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 12. 3. 2001; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 12. 3. 2001; 52220 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 12. 3. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 12. 3. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 12. 3. 2001; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
12. 3. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
12. 3. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 12. 3.
2001; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 12. 3. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 12. 3. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 12. 3. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 12. 3.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 12. 3. 2001; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
12. 3. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
12. 3. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 12. 3. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 12. 3. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
12. 3. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 12. 3. 2001; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
12. 3. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 12. 3. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
12. 3. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 12. 3. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 12. 3. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 12. 3. 2001; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 12. 3. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
12. 3. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 12. 3. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
12. 3. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 12. 3. 2001; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 12. 3. 2001; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 12. 3. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 12. 3. 2001; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi,
vpis 12. 3. 2001; 55233 Dejavnost oddaja-
nja sob gospodinjstev turistom, vpis 12. 3.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov, vpis 12. 3. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 12. 3.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 12. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
12. 3. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 12. 3. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 12. 3.

2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti, vpis 12. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 12. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
12. 3. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 12. 3.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 12. 3. 2001; 55510 Dejav-
nost menz, vpis 12. 3. 2001; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 12. 3. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 12. 3. 2001;
60230 Drug kopenski potniški promet, vpis
12. 3. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 12. 3. 2001; 63110 Prekladanje, vpis
12. 3. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 12. 3.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 12. 3. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 12. 3. 2001; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij, vpis 12. 3.
2001; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, vpis 12. 3.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 12. 3. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 12. 3. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 12. 3. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 12. 3. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 12. 3. 2001; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 12. 3. 2001; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
12. 3. 2001; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem, vpis 12. 3. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem, vpis 12. 3. 2001; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
12. 3. 2001; 72100 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 12. 3. 2001; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 12. 3. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 12. 3. 2001; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, vpis 12. 3. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav, vpis
12. 3. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 12. 3. 2001; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 12. 3. 2001; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
12. 3. 2001; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 12. 3. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 12. 3. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 12. 3. 2001; 74300 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje, vpis 12. 3. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 12. 3. 2001; 74700
Čiščenje stavb, vpis 12. 3. 2001; 74810 Fo-
tografska dejavnost, vpis 12. 3. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 12. 3. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 12. 3. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 12. 3. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
12. 3. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov, vpis 12. 3. 2001; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 12. 3.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 12. 3. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 12. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 8. 2000.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti 67.130 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic. Pri dejav-
nosti 74.120 vse, razen revizijske dejavnosti.
Pri dejavnosti 74.140 vse, razen arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-4560
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03071 z dne 15. 3. 2001
pri subjektu vpisa ENDOMED Specialistični
ambulantni diagnostični center d.o.o. se-
dež: Gregorčičeva 5, 3000 CELJE vpisa-
nem pod vložno št. 1/05328/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe dru-
ženika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
ter spremembe pri omejitvah zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5865328
Ustanovitelji: KOVINOTEHNA, MEDNA-

RODNO TRGOVSKO PODJETJE D.D. CE-
LJE, Mariborska 7, 3000 CELJE vložek:
1.005.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
31. 5. 2000; GLAVNIK BOJAN DR., Razgor
15, 3212 VOJNIK vložek: 3.350.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 9. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik GLAVNIK BOJAN DR., Prvomajska ulica
12, 3250 ROGAŠKA SLATINA, razrešitev:
1. 6. 2000, Direktor, zastopa družbo neome-
jeno do zneska 10.000,00 DEM, če posel
presega znesek 10.000,00 DEM, more imeti
soglasje družbenika.; direktor GLAVNIK BO-
JAN DR., Razgor 15, 3212 VOJNIK, imeno-
vanje: 1. 6. 2000.

Rg-4573
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03282 z dne 22. 3. 2001
pri subjektu vpisa MLADINSKI CENTER CE-
LJE zavod za kulturo, izobraževanje in tu-
rizem mladih sedež: Mariborska 2, 3000
CELJE vpisanem pod vložno št.
1/06853/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1263552
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KRISTAN PRIMOŽ, Pečovnik 48 a, 3000
CELJE, razrešitev: 1. 9. 2000, zastopa brez
omejitev, kot v.d. direktor.; direktor KREGAR
TONČEK, Trubarjeva ulica 55 a, 3000 CE-
LJE, imenovanje: 1. 9. 2000.

Rg-4585
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03546 z dne 30. 3. 2001
pri subjektu vpisa STRAT računalniški inže-
niring, knjigovodske in geodetske storit-
ve, d.o.o., Velenje sedež: Cesta Františka
Foita 10, 3320 VELENJE vpisanem pod
vložno št. 1/06165/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: povečanja osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe, spremembe sedeža,
dejavnosti ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5915295
Sedež: Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORN SIMONA, CESTA

FRANTIŠKA FOITA 10, 3320 VELENJE vlo-
žek: 3.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1995.

Dejavnost: 6022 Storitve taksistov, izbris
30. 3. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
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30. 3. 2001; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 30. 3. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 30. 3. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 30. 3. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 30. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 30.11.2000.

Rg-4604
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04522 z dne 26. 3. 2001
pri subjektu vpisa KOPLAST ekstruzija in
konfekcija, d.o.o., Slovenske Konjice se-
dež: Tovarniška 2, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE vpisanem pod vložno št. 1/03072/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe družbenikov, dejavnosti in spremem-
be družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5511577
Ustanovitelji: BOČEK DARINKA, Padeški

vrh 20, 3214 ZREČE vložek: 10.949,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 15. 3. 2000; BRGLEZ
SABINA, Poljska 11, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE vložek: 5.475,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 15. 3. 2000; OBRUL MARIJAN, Parti-
zanska 18, 2317 OPLOTNICA vložek:
76.641,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 1.
2000; KOVAČ BRANKO, Žeče 43/a, 3210
SLOVENSKE KONJICE vložek: 10.949,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 8. 1999; KU-
MER MARTA, Podgrad 7a, 2317 OPLOTNI-
CA vložek: 10.949,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 31. 8. 2000; RAVNJAK TEREZIJA, Lo-
če 61 a, 3215 LOČE PRI POLJČANAH vlo-
žek: 10.949,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
31. 8. 1999; GOŠNIK FRANC, Taborniška
9, 3210 SLOVENSKE KONJICE vložek:
21.897,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 8.
1999; SOBOTIČ OLGA, Jernej 13, 3215 LO-
ČE PRI POLJČANAH vložek: 10.949,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 31. 8. 1999; ŠKRLJ
NADJA, Liptovska 16, 3210 SLOVENSKE
KONJICE vložek: 10.949,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 31. 8. 2000; MUNDA JANEZ,
Novo Tepanje 19, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE vložek: 10.949,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 31. 8. 1999; PUČNIK OLGA, Pobrež
9, 2317 OPLOTNICA vložek: 10.949,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 18. 9. 2000; MUŠIČ
ANTONIJA, Dobrava pri Konjicah 19, 3210
SLOVENSKE KONJICE vložek: 10.949,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 9. 2000; MLA-
KAR MAKSIMILJANA, Vinogradna 5, 3210
SLOVENSKE KONJICE vložek:
2.558.392,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 8. 1991; KOPLAST, ekstruzija in konfek-
cija, d.o.o., Tovarniška 2, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE vložek: 706.204,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 5. 1999.

Dejavnost: 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 26. 3.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 26. 3. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 26. 3. 2001;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi, vpis 26. 3. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, vpis 26. 3. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 26. 3.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe, vpis 26. 3. 2001; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis 26. 3.

2001; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi, vpis 26. 3. 2001; 72300
Obdelava podatkov, vpis 26. 3. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 26. 3. 2001; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 26. 3. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 26. 3. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 26. 3. 2001; 74300 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje, vpis 26. 3. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 26. 3. 2001; 74833 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 26. 3. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
26. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 17.10.2000.

Rg-5253
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01779 z dne 9. 4. 2001
pri subjektu vpisa GOZDARSKA ZADRUGA
KOZJANSKO z.o.o. Podčetrtek sedež: Pod-
četrtek 54, 3254 PODČETRTEK vpisanem
pod vložno št. 2/05104/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe sedeža ter
spremembe in uskladitve dejavnosti s SKD s
temile podatki:

Matična št.: 5150671
Sedež: Trška cesta 74, 3254 PODČE-

TRTEK
Dejavnost: 01500 Lov in gojitev divjadi ter

lovske storitve, vpis 9. 4. 2001; 02010 Goz-
darstvo, vpis 9. 4. 2001; 02020 Gozdarske
storitve, vpis 9. 4. 2001; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
9. 4. 2001; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže, vpis 9. 4. 2001; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 9. 4. 2001;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
9. 4. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 9. 4. 2001; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 9. 4. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 9. 4.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 9. 4.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 9. 4. 2001; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
9. 4. 2001; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 9. 4.
2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 9. 4. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 9. 4. 2001; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
9. 4. 2001; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 9. 4. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 9. 4. 2001; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 9. 4. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
9. 4. 2001; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 9. 4.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
9. 4. 2001; 63110 Prekladanje, vpis 9. 4.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 9. 4. 2001; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 9. 4. 2001.

Rg-5284
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03273 z dne 18. 4. 2001
pri subjektu vpisa OZZY TRADE podjetje za
storitve in trgovino d.o.o. sedež: Milčin-
skega 5, 3000 CELJE vpisanem pod vložno
št. 1/06014/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, sedeža, poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembe dejavnosti ter spremembe akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5811856
Firma: ARKES računovodsko knjigovod-

sko ekonomske storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ARKES d.o.o.
Sedež: Stanetova 22, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 3.030.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALEKSOVSKI STOJAN, Mil-

činskega 5, 3000 CELJE vložek:
3.030.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Dejavnost: 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
18. 4. 2001; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 18. 4.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 18. 4. 2001; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov, izbris 18. 4.
2001; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije, izbris 18. 4. 2001; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov, izbris 18. 4. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladin-
skih prenočišč, vpis 18. 4. 2001; 5522 Sto-
ritve kampov, izbris 18. 4. 2001; 55220 De-
javnost kampov, vpis 18. 4. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sin-
dikalnih domov, vpis 18. 4. 2001; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmo-
gljivostmi, vpis 18. 4. 2001; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 18. 4. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 18. 4.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 18. 4. 2001; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane, izbris 18. 4. 2001; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln, vpis 18. 4. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 18. 4. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
18. 4. 2001; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov, vpis 18. 4. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 18. 4. 2001; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis 18. 4.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih, vpis 18. 4. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih, vpis 18. 4. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
18. 4. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
18. 4. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
18. 4. 2001; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 18. 4. 2001; 6022 Storit-
ve taksistov, izbris 18. 4. 2001; 6330 Storit-
ve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “,
izbris 18. 4. 2001; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 18. 4.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
18. 4. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, vpis 18. 4.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 18. 4. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
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vpis 18. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 18. 4. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
18. 4. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 18. 4. 2001; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
18. 4. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 18. 4. 2001; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 18. 4. 2001;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
18. 4. 2001; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem, vpis 18. 4. 2001; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 18. 4.
2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 18. 4. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, vpis 18. 4. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 18. 4.
2001; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 18. 4. 2001; 71402 Dejavnost videotek,
vpis 18. 4. 2001; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe, vpis 18. 4. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, vpis 18. 4. 2001; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 18. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 18. 4. 2001; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, izbris 18. 4. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 18. 4. 2001; 74831 Pre-
vajanje, vpis 18. 4. 2001; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 18. 4. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
18. 4. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 18. 4. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
18. 4. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 18. 4. 2001; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov, vpis 18. 4. 2001; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov, vpis 18. 4.
2001; 90003 Ravnanje s posebnimi odpad-
ki, vpis 18. 4. 2001; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov, vpis 18. 4. 2001; 92120 Dis-
tribucija filmov in videofilmov, vpis 18. 4.
2001; 92130 Kinematografska dejavnost,
vpis 18. 4. 2001; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve, vpis 18. 4. 2001;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov, vpis 18. 4. 2001; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 18. 4. 2001; 9303 Druge storitve za
nego telesa, izbris 18. 4. 2001; 9304 Pogre-
bne storitve, izbris 18. 4. 2001; 93040 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa, vpis 18. 4.
2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 18. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 03.04.2001.

Rg-5316
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03585 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa NAVOR projekti-
ranje, storitve in raziskave, d.o.o. sedež:
Ulica XIV. divizije 12, 3000 CELJE vpisa-
nem pod vložno št. 1/06269/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: povečanja
osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter
spremembe družene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5832225
Osnovni kapital: 6.790.000,00 SIT

Ustanovitelji: ROVAN-GRAČNER NATAŠA,
Ulica bratov Vedenikov 6, 3000 CELJE vlo-
žek: 3.395.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 1994; ROVAN ALOJZ, Ulica bratov
Vedenikov 6, 3000 CELJE vložek:
3.395.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 1994.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 18.10.2000.

Rg-5326
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03622 z dne 11. 4. 2001
pri subjektu vpisa ZABRA, poslovne storit-
ve, d.o.o. Velenje, Efenkova 61 sedež:
Efenkova 61, 3320 VELENJE vpisanem
pod vložno št. 1/01369/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanja osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembe de-
javnosti ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5342155
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VENIŠNIK PIERO, Slatina v

Rožni dolini 17/h, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI
DOLINI vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 12. 1989.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VENIŠNIK PIERO, Slatina v Rožni dolini
17/h, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
imenovanje: 1. 12. 1989, zastopa brez ome-
jitev.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 11. 4. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 11. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17.10.2000.

Rg-5340
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03837 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa H & P Proizvodnja, trgovi-
na, zastopstva, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje se-
dež: Mariborska c. l/c, 3000 CELJE vpisa-
nem pod vložno št. 1/04866/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: povečanja osnov-
nega kapitala z novimi vložki in spremembe
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5708842
Osnovni kapital: 8.556.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJAN JANEZ, Trubarjeva

ul 9, 3000 CELJE vložek: 4.278.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1992; POŠ-
TRAK VINKO, Kurzestr. 10, RADE-
VORMWALD – NEMČIJA vložek:
4.278.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 03.10.2000.

Rg-5668
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00729 z dne 19. 4. 2001
pri subjektu vpisa TEHNOLOŠKO INOVACIJ-
SKI ZAVOD DRAVINJSKE DOLINE sedež:
Grajska 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE
vpisanem pod vložno št. 1/07008/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
dejavnosti ter spremembe zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1414798
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KLANČNIK BORIS, Škalce, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE, razrešitev: 21. 3. 2001,
zastopa brez omejitev.; direktor KUNST GA-

BRIJELA, Ul. Jožeta Lampreta 1, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 21. 3. 2001.

Dejavnost: 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva, vpis 19. 4. 2001; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 19. 4. 2001; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega, vpis 19. 4. 2001; 36140 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n., vpis 19. 4. 2001;
36150 Proizvodnja žimnic, vpis 19. 4. 2001;
36300 Proizvodnja glasbil, vpis 19. 4. 2001;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov, vpis
19. 4. 2001; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač, vpis 19. 4. 2001; 36620
Proizvodnja metel in krtač, vpis 19. 4. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 19. 4. 2001.

Rg-5724
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00879 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa TRENDNET d.o.o. raču-
nalniški inženiring sedež: Šlandrova 6 a,
3320 VELENJE vpisanem pod vložno št.
1/06693/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembe dejavnosti ter
spremembe družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1195611
Osnovni kapital: 65.930.000,00 SIT
Ustanovitelji: OREMUŽ BOJAN, ŠALEK

89, 3320 VELENJE vložek: 32.965.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1997; ORE-
MUŽ MIRJAM, ŠALEK 89, 3320 VELENJE
vložek: 32.965.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 10. 1997.

Dejavnost: 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili, izbris 25. 4. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 25. 4. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
vpis 25. 4. 2001; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 25. 4. 2001;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, izbris 25. 4. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 25. 4.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 25. 4. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 25. 4. 2001; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo
“, izbris 25. 4. 2001; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
25. 4. 2001; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 4.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 4.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, vpis 25. 4. 2001; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, vpis 25. 4. 2001;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom, izbris 25. 4.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 25. 4. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 25. 4. 2001; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
25. 4. 2001; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, izbris 25. 4. 2001; 52471 De-
javnost knjigarn, vpis 25. 4. 2001; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
25. 4. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
25. 4. 2001; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, izbris 25. 4.
2001; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 25. 4. 2001; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 25. 4. 2001; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi, vpis 25. 4. 2001; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom, vpis 25. 4. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 25. 4. 2001; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 25. 4. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 25. 4. 2001; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 25. 4. 2001; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov, izbris
25. 4. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 25. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 25. 4. 2001; 55303 Dejavnost sla-
ščičarn, kavarn, vpis 25. 4. 2001; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov, vpis
25. 4. 2001; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis
25. 4. 2001; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 25. 4. 2001; 5540
Točenje pijač in napitkov, izbris 25. 4. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 25. 4. 2001; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih, vpis 25. 4. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 25. 4.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 25. 4. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 25. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 25. 4. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 25. 4. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 25. 4. 2001; 7230 Obdelava
podatkov, izbris 25. 4. 2001; 72300 Obde-
lava podatkov, vpis 25. 4. 2001; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju naravoslovja in tehnologije, izbris 25. 4.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja, vpis 25. 4.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije, vpis 25. 4.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 25. 4. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
25. 4. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 25. 4. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
25. 4. 2001; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, izbris 25. 4. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
25. 4. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 25. 4. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 25. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 12.04.2001.

Rg-6202
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/00273 z dne 18. 4. 2001
pri subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVAL-
NI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA
SLATINA, p.o. Rogaška Slatina sedež: Ki-
dričeva ulica 6, 3250 ROGAŠKA SLATINA

vpisanem pod vložno št. 1/04347/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: uskladitve z
ZOFVI, spremembe imena, ustanovitelja, de-
javnosti in uskladitve dejavnosti s St.KD s te-
mile podatki:

Matična št.: 5676509000
Firma: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVAL-

NI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA
SLATINA

Skrajšana firma: Glasbena šola Roga-
ška Slatina

Pravno org. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE

ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah,
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH vložek: 0,00 SIT,
ostalo, izstop: 8. 10. 1998; OBČINA POD-
ČETRTEK, Škofja gora 1, 3254 PODČETR-
TEK vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 8. 10. 1998; OBČINA ROGAŠKA SLA-
TINA, Izletniška ulica 2, 3250 ROGAŠKA SLA-
TINA vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 8. 10. 1998; OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 8. 10. 1998; OBČINA RO-
GATEC, Rogatec, 3252 ROGATEC vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 8. 10.
1998.

Dejavnost: 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol, vpis 18. 4. 2001.

Razno: Uskladitev z Zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom Srg 273/99 dne 18.04.2001.

Rg-6208
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/02924 z dne 21. 3. 2001
pri subjektu vpisa PEKARSKA DRUŽBA SA-
VINJSKI KRUHEK d.o.o. Žalec sedež: Šlan-
drov trg 35, 3310 ŽALEC vpisanem pod
vložno št. 1/04609/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe družbenikov
ter spremembe poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5676878
Ustanovitelji: PEKARSKA DRUŽBA SA-

VINJSKI KRUHEK D.O.O. ŽALEC, Šlandrov
trg 35, 3310 ŽALEC vložek: 648.415,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 5. 1997; PE-
KARSKA DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK
D.O.O. ŽALEC, Šlandrov trg 35, 3310 ŽA-
LEC vložek: 317.390,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 16. 5. 1997; PEKARSKA DRUŽBA
SAVINJSKI KRUHEK D.O.O. ŽALEC, Šlan-
drov trg 35, 3310 ŽALEC vložek:
432.276,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 9. 1997; PEKARSKA DRUŽBA SAVINJ-
SKI KRUHEK D.O.O. ŽALEC, Šlandrov trg
35, 3310 ŽALEC vložek: 211.461,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 27. 9. 1997; PERNOV-
ŠEK CVETKA, Vel. Pirešica 12/d, 3310 ŽA-
LEC vložek: 648.415,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 5. 1997; PERNOVŠEK CVETKA,
Vel. Pirešica 12/d, 3310 ŽALEC vložek:
51.390,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1997; KOLAR KARLI, Tomšičeva 1/a, 3310
ŽALEC vložek: 266.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 16. 5. 1997; ČEMAŽAR RO-
BERT, Šmatevž 34, 3303 GOMILSKO vlo-
žek: 211.461,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 9. 1997; ČEMAŽAR ROBERT, Šmatevž
34, 3303 GOMILSKO vložek: 146.199,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1997; ROJ-
NIK-COKAN ANICA, Migojnice 69, 3302

GRIŽE vložek: 286.077,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 9. 1997.

Rg-6209
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03043 z dne 22. 3. 2001
pri subjektu vpisa PEKARSKA DRUŽBA SA-
VINJSKI KRUHEK d.o.o. Žalec sedež: Šlan-
drov trg 35, 3310 ŽALEC vpisanem pod
vložno št. 1/04609/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe družbenikov
ter spremembe poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5676878
Ustanovitelji: JEZERNIK IVAN, Sv. Lovrenc

60, 3312 PREBOLD vložek: 108.070,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 12. 1997; JE-
ZERNIK IVAN, Sv. Lovrenc 60, 3312 PRE-
BOLD vložek: 52.766,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 30. 12. 1997; JEZERNIK IVAN, Sv.
Lovrenc 60, 3312 PREBOLD vložek:
266.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
30. 12. 1997; LAH ANICA, Heroja Staneta 5,
3310 ŽALEC vložek: 162.103,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 23. 12. 1997; LAH ANICA,
Heroja Staneta 5, 3310 ŽALEC vložek:
79.348,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 12.
1997; PEKARSKA DRUŽBA SAVINJSKI KRU-
HEK D.O.O. ŽALEC, Šlandrov trg 35, 3310
ŽALEC vložek: 426.836,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 12. 1997; PEKARSKA DRUŽ-
BA SAVINJSKI KRUHEK D.O.O. ŽALEC,
Šlandrov trg 35, 3310 ŽALEC vložek:
241.451,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1997.

Rg-6210
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03052 z dne 23. 3. 2001
pri subjektu vpisa KLIMA CELJE Industrija
aerotermičnih naprav d.d. sedež: Delav-
ska cesta 5, 3000 CELJE vpisanem pod
vložno št. 1/00322/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe dejavnosti,
spremembe statuta in spremembe članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035490
Člani nadzornega sveta: VERHOVC NOR-

BERT, izstop 12. 7. 1999; ŠPEGLIČ VILI,
izstop 12. 7. 1999; JELENC JOŽE, vstop
12. 7. 1999; HUDEJ ZVONIMIR, vstop 21. 6.
1999.

Dejavnost: 2852 Splošna mehanična de-
la, vpis 23. 3. 2001; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela, vpis 23. 3. 2001; 4521
Splošna gradbena dela, vpis 23. 3. 2001;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok, vpis 23. 3. 2001; 5114 Posredništ-
vo pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal, vpis 23. 3. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 23. 3. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis
23. 3. 2001; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, vpis 23. 3. 2001; 74831 Preva-
janje, vpis 23. 3. 2001; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 23. 3. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
23. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 12.07.1999.

Rg-6212
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03092 z dne 29. 3. 2001
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pri subjektu vpisa JELEN gostinsko podjet-
je, d.d., sedež: Mestni trg 2, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE vpisanem pod vložno št.
1/00659/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5025940
Člani nadzornega sveta: PLANKL DRAGO,

izstop 31. 8. 1998; PETEK DUŠKA, izstop
31. 8. 1998; RUTAR PRIMOŽ, vstop 31. 8.
1998; OPLOTNIK MAJDA, vstop 31. 8.
1998.

Rg-6214
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03216 z dne 14. 3. 2001
pri subjektu vpisa INDE proizvodnja usnja in
usnjene konfekcije d.d. sedež: Vransko
136, 3305 VRANSKO vpisanem pod vložno
št. 1/02684/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika in spremem-
be članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5479231
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KOZMELJ JANEZ, VRANSKO 130, 3305
VRANSKO, razrešitev: 15. 11. 1999, zasto-
pa brez omejitev.; direktor KOPRIVNIK DU-
ŠAN, Podljubelj 240, 4290 TRŽIČ, imenova-
nje: 10. 9. 1999.

Člani nadzornega sveta: OGRADI OLGA,
izstop 14. 7. 1997; TOMINEC SONJA, iz-
stop 14. 7. 1997; KARNIČNIK SONJA, vstop
14. 7. 1997; PREDOVNIK ALBERT, vstop
14. 7. 1997.

Rg-6217
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03366 z dne 12. 3. 2001
pri subjektu vpisa DIJAŠKI DOM CELJE p.o.
Celje, Ljubljanska c. 21 sedež: Ljubljan-
ska c. 21, 3000 CELJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/00201/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: uskladitve z ZOFVI, spremem-
be imena, ustanovitelja in njegove odgovorno-
sti, spremembe in uskladitve dejavnosti s
St.KD s temile podatki:

Matična št.: 5049580000
Firma: DIJAŠKI DOM CELJE
Pravno org. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: DOM DUŠANA FINŽARJA,

Maistrova 5, 3000 CELJE vložek: 0,00 SIT,
ostalo, izstop: 23. 9. 1999; KAJUHOV DIJA-
ŠKI DOM CELJE, Vodnikova 10 a, 3000 CE-
LJE vložek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 23. 9.
1999; DOM VERE ŠLANDROVE CELJE, Uli-
ca 29. novembra 16, 3000 CELJE vložek:
0,00 SIT, ostalo, izstop: 23. 9. 1999; SKUP-
ŠČINA OBČINE CELJE,, 3000 CELJE vlo-
žek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 23. 9. 1999;
REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20,
1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, ostalo,
vstop: 23. 9. 1999.

Dejavnost: 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 12. 3. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 12. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln, vpis 12. 3. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih restavra-
cij, picerij, vpis 12. 3. 2001; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn, vpis 12. 3. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obra-
tov, vpis 12. 3. 2001; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti,
vpis 12. 3. 2001; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov, vpis 12. 3. 2001;

55510 Dejavnost menz, vpis 12. 3. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 12. 3. 2001; 73101 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju naravoslo-
vja, vpis 12. 3. 2001; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je, vpis 12. 3. 2001; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja, vpis 12. 3. 2001; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike, vpis 12. 3. 2001; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 12. 3.
2001.

Razno: Uskladitev z Zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 3366/1999 z dne
12.03.2001.

Rg-6219
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03542 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa FER – PROMET
trgovsko podjetje, d.o.o. sedež: Kidriče-
va 34, 3000 CELJE vpisanem pod vložno
št. 1/03437/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanja osnovnega kapita-
la z novim vložkom, uskladitve dejavnosti s
SKD ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5595576
Osnovni kapital: 54.535.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMIĆ ESAD, Obrtniška ce-

sta 1, 3211 ŠKOFJA VAS vložek:
54.535.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1992.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 11. 4. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
11. 4. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 11. 4. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
11. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 11. 4. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 11. 4. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 11. 4.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 11. 4. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 11. 4. 2001; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 11. 4. 2001; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
11. 4. 2001; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, vpis 11. 4. 2001; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
11. 4. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
11. 4. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 11. 4.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 11. 4.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 11. 4. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 11. 4.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 11. 4. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n., vpis 11. 4. 2001;

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 11. 4. 2001; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 11. 4.
2001; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 11. 4. 2001; 51230 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, vpis 11. 4. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 11. 4. 2001; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom, vpis 11. 4. 2001; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
11. 4. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 11. 4. 2001;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 11. 4. 2001; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
11. 4. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 11. 4. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 11. 4. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 11. 4. 2001; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 11. 4. 2001; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 11. 4. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 11. 4.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 11. 4. 2001; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 11. 4. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 11. 4. 2001; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
11. 4. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 11. 4.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 11. 4. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi, vpis 11. 4. 2001; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, vpis 11. 4. 2001; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 11. 4. 2001; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 11. 4.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 11. 4. 2001; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 11. 4.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 11. 4. 2001; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 11. 4.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 11. 4. 2001; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 11. 4. 2001; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
11. 4. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 11. 4. 2001; 51700 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 11. 4. 2001; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili, vpis 11. 4. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 11. 4. 2001; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 11. 4. 2001; 52220 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 11. 4. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 11. 4. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 11. 4. 2001; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 11. 4. 2001; 52260
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Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
11. 4. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
11. 4. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 11. 4.
2001; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 11. 4. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 11. 4. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 11. 4. 2001; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 11. 4. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 11. 4.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 11. 4. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 11. 4. 2001; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
11. 4. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
11. 4. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 11. 4. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 11. 4. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
11. 4. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 11. 4. 2001; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
11. 4. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 11. 4. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
11. 4. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 11. 4. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 11. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 11. 4. 2001; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 11. 4. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
11. 4. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 11. 4. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
11. 4. 2001; 52710 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov, vpis 11. 4. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 11. 4. 2001; 52730 Popravilo
ur, nakita, vpis 11. 4. 2001; 52740 Druga
popravila, d.n., vpis 11. 4. 2001; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln, vpis 11. 4. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 11. 4. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
11. 4. 2001; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 11. 4. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 11. 4. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 11. 4. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 11. 4. 2001;
60100 Železniški promet, vpis 11. 4. 2001;
60211 Mestni in primestni potniški promet na
rednih linijah, vpis 11. 4. 2001; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah, vpis 11. 4. 2001; 60220 Dejavnost tak-
sistov, vpis 11. 4. 2001; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet, vpis 11. 4. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 11. 4. 2001;
61100 Pomorski promet, vpis 11. 4. 2001;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
vpis 11. 4. 2001; 62100 Zračni promet na
rednih linijah, vpis 11. 4. 2001; 62200 Izre-
dni zračni promet, vpis 11. 4. 2001; 63110
Prekladanje, vpis 11. 4. 2001; 63120 Skla-
diščenje, vpis 11. 4. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 11. 4. 2001; 63220 Druge pomožne

dejavnosti v vodnem prometu, vpis 11. 4.
2001; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu, vpis 11. 4. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 11. 4. 2001; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, vpis 11. 4. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 11. 4. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
11. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23.12.1999.

Rg-6220
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03549 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa JELEN gostinsko podjet-
je, d.d., sedež: Mestni trg 2, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE vpisanem pod vložno št.
1/00659/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5025940
Člani nadzornega sveta: RUTAR PRIMOŽ,

izstop 29. 12. 1999; BEZENŠEK VILI, vstop
29. 12. 1999.

Rg-6241
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03605 z dne 9. 5. 2001
pri subjektu vpisa BIAL, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o. sedež: Celje, 3000 CELJE vpi-
sanem pod vložno št. 1/04760/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: povečanja osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremembe
sedeža, družbenika in poslovnih deležev, ter
sprem.akta o ustanovitvi v družbeno pogodbo
s temile podatki:

Matična št.: 5679575
Sedež: Trnoveljska c. 2/g, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 15.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠLANDER MILAN, Grajska

vas 28, 3303 GOMILSKO vložek:
7.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1996; KRIŽNIK MARIJA, Opekarni-
ška 12/a, 3000 CELJE vložek:
7.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 20.04.2001.

Rg-6244
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03707 z dne 10. 5. 2001
pri subjektu vpisa AGONA d.o.o. trgovina,
inženiring, svetovanje sedež: Šempeter
173, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DO-
LINI vpisanem pod vložno št. 1/02502/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembe družbenikova zaradi odsvoj.po-
slov. del., firme, sedeža, dejavnosti in spre-
membe družbene pog. s temile podatki:

Matična št.: 5468167
Firma: AGONA, proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o.
Sedež: Lepa ulica 14, 3311 ŠEMPE-

TER V SAVINJSKI DOLINI
Osnovni kapital: 4.594.156,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČNAR IRMA, Prežihova

ulica 5, 3310 ŽALEC vložek: 30.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR
IRMA, Prežihova ulica 5, 3310 ŽALEC vlo-
žek: 7.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.

2000; GRAČNAR IRMA, Prežihova ulica 5,
3310 ŽALEC vložek: 1.363.640,80 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR IVA-
NA, Šempeter 173, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vložek: 30.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR IVA-
NA, Šempeter 173, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vložek: 7.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR IVA-
NA, Šempeter 173, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vložek: 748.301,75 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR MA-
TEJ, Šempeter 173, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vložek: 30.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR MA-
TEJ, Šempeter 173, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vložek: 7.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; GRAČNAR MA-
TEJ, Šempeter 173, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vložek: 748.301,75 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 2000; BIRSA DUŠAN,
Prežihova ulica 5, 3310 ŽALEC vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
2000; BIRSA DUŠAN, Prežihova ulica 5,
3310 ŽALEC vložek: 7.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 5. 9. 2000; BIRSA DUŠAN, Pre-
žihova ulica 5, 3310 ŽALEC vložek:
231.911,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
2000; VINKOVIČ ALENKA, Ulica Rista Savina
009, 3310 ŽALEC vložek: 30.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 5. 9. 2000; FRANČE-
ŠKIN ŽARKO, Erjavčeva ulica 016 A, 3000
CELJE vložek: 120.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 5. 9. 2000.

Dejavnost: 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic, izbris 10. 5. 2001;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic, vpis 10. 5. 2001; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami, izbris 10. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 10. 5. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
10. 5. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, izbris 10. 5. 2001; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 10. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 10. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 06.09.2000.

Rg-6256
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04631 z dne 8. 5. 2001
pri subjektu vpisa HPO hlajenje, plinifikaci-
ja, ogrevanje, trgovina in storitve, d.o.o.
sedež: Leona Dobrotinška 21, 3230
ŠENTJUR vpisanem pod vložno št.
1/06408/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe akta o ustanovitvi d.o.o.,
dejavnosti in uskl.s SKD, sprem.družbenikov
zaradi odsvoj.poslov. deleža, po-
več.osnov.kap.z novimi vložki, sprem.firme s
temile podatki:

Matična št.: 5845319
Firma: ALFACO proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALFACO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOHLAD, d.o.o., Leona

Dobortinška 21, 3230 ŠENTJUR vložek:
1.519.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 6. 2000; GOLOB GORAZD, Ulica Duša-
na Kvedra 51, 3000 CELJE vložek:
1.519.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 4.
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2001; GOTTFRIED TRUNNER, Leopoldauer
Platz 6, DUNAJ, AVSTRIJA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
2001.

Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 8. 5. 2001;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva, vpis 8. 5. 2001; 28511 Galvanizacija,
izbris 8. 5. 2001; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin, izbris 8. 5.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
8. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 8. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19.04.2001.

Rg-6677
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03207 z dne 14. 5. 2001
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PRE-
BOLD sedež: Graščinska 7, 3312 PRE-
BOLD vpisanem pod vložno št. 1/05040/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5088518
Ustanovitelji: OBČINA ŽALEC omejeno so-

lidarno, Savinjske čete 5, 3310 ŽALEC vlo-
žek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 31. 12. 1998;
OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3,
3312 PREBOLD vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 1. 1. 1999.

Rg-6686
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04307 z dne 11. 5. 2001
pri subjektu vpisa EKO TIM proizvodnja in
storitve, d.o.o. sedež: Spodnja Rečica 77,
3270 LAŠKO vpisanem pod vložno št.
1/07175/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, sedeža ter spre-
membe družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1540360
Firma: EKO-TIM ekologija, trgovina, in-

ženiring, montaže, d.o.o.
Skrajšana firma: EKO-TIM, d.o.o.
Sedež: Badovinčeva 8, 3270 LAŠKO
Skupščinski sklep: Sprememba družbene

pogodbe z dne 05.03.2001.

Rg-6714
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00507 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa GRUDA – JURMES d.d.,
trženje in inženiring sedež: Leona Dobro-
tinška 15, 3230 ŠENTJUR vpisanem pod
vložno št. 1/02912/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5496748
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave ŠTIGLIC JOŽE, Ljubljanska ce-
sta 23, 3230 ŠENTJUR, razrešitev: 2. 2.
2000, zastopa brez omejitev.; preds.uprave
TRŽAN RADO, Petkova 69, 1000 LJUBLJA-
NA – ČRNUČE, imenovanje: 2. 2. 2000.

Rg-6716
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00523 z dne 11. 5. 2001
pri subjektu vpisa AVTO ŠOLA HERBY pre-
vozne storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, Ki-
dričeva 46 sedež: Kidričeva 46, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA vpisanem pod vložno št.
1/05723/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: uskladitve z ZGD, spremembe

osnovnega kapitala, družbenikov in poslovnih
deležev, zastopnikov ter dejavnosti in uskladi-
tve s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5779308
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CRNOGAJ STJEPAN, Roga-

tec 160/a, 3252 ROGATEC vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 3.
2001; KUŽNAR MARJAN, Aškerčeva 3, 3250
ROGAŠKA SLATINA vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; GORI-
ŠEK JOŽEF, Mali Tabor 91/1, HUM NA SU-
TLI vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 4. 1993.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor CRNOGAJ STJEPAN, Rogatec 160/a,
3252 ROGATEC, razrešitev: 15. 3. 2001, za-
stopa brez omejitev.; direktor KUŽNAR MAR-
JAN, Aškerčeva 3, 3250 ROGAŠKA SLATI-
NA, razrešitev: 15. 3. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja.; direktor
GORIŠEK JOŽEF, Mali Tabor 91/a, HUM NA
SUTLI, razrešitev: 15. 3. 2001, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja.; direktor
KUŽNAR MARJAN, Aškerčeva 3, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA, imenovanje: 15. 3. 2001;
direktor GORIŠEK JOŽEF, Mali Tabor 91/1,
HUM NA SUTLI, imenovanje: 15. 3. 2001.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 11. 5. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
11. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 11. 5. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
11. 5. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 11. 5. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 11. 5. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 11. 5.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 11. 5. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 11. 5. 2001; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 11. 5. 2001; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
11. 5. 2001; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, vpis 11. 5. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 11. 5. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 11. 5. 2001; 60230 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 11. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 11. 5.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 11. 5. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 11. 5. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 11. 5. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 11. 5. 2001; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 11. 5. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 11. 5.
2001; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 11. 5. 2001; 80410 Dejavnost
vozniških šol, vpis 11. 5. 2001.

Razno: Uskladitev z Zakonom o gospodar-
skih družbah je vpisna v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 523/2001 z dne
11.05.2001.

Rg-6781
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01045 z dne 14. 5. 2001

pri subjektu vpisa INTERKRENN-JELEN tr-
govsko podjetje, d.o.o. Laško, Rečica n.h.
sedež: Rečica n.h., 3270 LAŠKO vpisanem
pod vložno št. 1/05807/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe firme, se-
deža, družbenika zaradi odsvoj. posl.del., de-
javnosti, akta o ustanov., poveč.osnov. kap.z
novimi vl., uskladitve z ZGD in uskl.s St.KD s
temile podatki:

Matična št.: 5842280
Firma: INTERKRENN – JELEN, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERKRENN – JELEN,

d.o.o.
Sedež: Rečica 50/a, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: INTERKRENN MASCHINEN

GMBH, Aschheimer Strasse 11, FELDKIR-
CHEN/MUNCHEN vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 25. 10. 1999; JELEN
ANOTN ZDENKO, Slatina v Rožni dolini 17/e,
3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 14. 5. 2001;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva, vpis 14. 5. 2001; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
vpis 14. 5. 2001; 2822 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje, vpis 14. 5.
2001; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje, vpis 14. 5.
2001; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis
14. 5. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no, vpis 14. 5. 2001; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin, vpis 14. 5.
2001; 2852 Splošna mehanična dela, vpis
14. 5. 2001; 2861 Proizvodnja rezilnega oro-
dja, vpis 14. 5. 2001; 28621 Proizvodnja roč-
nega orodja, vpis 14. 5. 2001; 28622 Proiz-
vodnja orodja za stroje, vpis 14. 5. 2001;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
14. 5. 2001; 2871 Proizvodnja jeklenih bo-
bnov, sodov in podobnih posod, vpis 14. 5.
2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže, vpis 14. 5. 2001; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice, vpis 14. 5. 2001; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti, vpis 14. 5. 2001; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n., vpis 14. 5. 2001;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila, vpis 14. 5. 2001;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev, vpis
14. 5. 2001; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov, vpis 14. 5. 2001; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije, vpis 14. 5. 2001; 2921 Proiz-
vodnja peči in gorilnikov, vpis 14. 5. 2001;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav, vpis 14. 5. 2001; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva, vpis 14. 5. 2001; 2924 Proiz-
vodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.,
vpis 14. 5. 2001; 2931 Proizvodnja traktor-
jev, vpis 14. 5. 2001; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev, vpis 14. 5.
2001; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev, vpis 14. 5. 2001; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev, vpis 14. 5. 2001; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev, vpis
14. 5. 2001; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo, vpis 14. 5. 2001;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačil-
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no in usnjarsko industrijo, vpis 14. 5. 2001;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja
in kartona, vpis 14. 5. 2001; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene, vpis
14. 5. 2001; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 14. 5. 2001;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 14. 5. 2001; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev, vpis 14. 5.
2001; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov, vpis 14. 5.
2001; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev, vpis 14. 5.
2001; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike, vpis 14. 5. 2001;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic, vpis 14. 5. 2001; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij, vpis
14. 5. 2001; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 14. 5.
2001; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 14. 5. 2001;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n., vpis 14. 5. 2001; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent, vpis 14. 5. 2001;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav,
vpis 14. 5. 2001; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
s, vpis 14. 5. 2001; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen op,
vpis 14. 5. 2001; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje, vpis 14. 5.
2001; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme, vpis 14. 5. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili,
vpis 14. 5. 2001; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili, vpis 14. 5. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 14. 5. 2001; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 14. 5. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 14. 5.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 14. 5. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 14. 5. 2001; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 14. 5. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 14. 5. 2001; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 14. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, vpis 14. 5. 2001;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi,
vpis 14. 5. 2001; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 14. 5. 2001; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 14. 5. 2001; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 14. 5. 2001; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 14. 5. 2001; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 14. 5. 2001; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 14. 5. 2001; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
14. 5. 2001; 5118 Posredništvo, specializi-

rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
14. 5. 2001; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 14. 5. 2001; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
14. 5. 2001; 5122 Trgovina na debelo s cve-
tjem in rastlinami, vpis 14. 5. 2001; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 14. 5.
2001; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 14. 5. 2001; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 14. 5. 2001;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi, vpis 14. 5. 2001; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 14. 5.
2001; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami, vpis 14. 5. 2001; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 14. 5. 2001; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 14. 5. 2001;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čoko-
lado, sladkornimi izdelki, vpis 14. 5. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami, vpis 14. 5. 2001; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci, vpis 14. 5. 2001; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 14. 5. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
14. 5. 2001; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, vpis 14. 5. 2001; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, vpis 14. 5. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili, vpis 14. 5. 2001;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozme-
tiko, vpis 14. 5. 2001; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
14. 5. 2001; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 14. 5.
2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 14. 5. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 14. 5. 2001; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje, vpis 14. 5. 2001; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi, vpis 14. 5. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
vpis 14. 5. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 14. 5. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
14. 5. 2001; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 14. 5. 2001; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 14. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
14. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 14. 5. 2001; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 14. 5. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 14. 5. 2001; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, vpis 14. 5. 2001;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih prodajalnah, vpis 14. 5. 2001; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo, vpis 14. 5. 2001; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
14. 5. 2001; 5223 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehkužci, vpis 14. 5. 2001; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 14. 5.
2001; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 14. 5.

2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, vpis 14. 5. 2001; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili, vpis 14. 5. 2001; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 14. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 14. 5. 2001; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 14. 5. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 14. 5. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 14. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 14. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 14. 5. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 14. 5. 2001; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
14. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
14. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 14. 5. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 14. 5. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
14. 5. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 14. 5. 2001; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
14. 5. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 14. 5. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
14. 5. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 14. 5. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 14. 5. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 14. 5. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 14. 5. 2001;
5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis 14. 5.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, vpis 14. 5. 2001; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 14. 5.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 14. 5.
2001; 6023 Drug kopenski potniški promet,
vpis 14. 5. 2001; 6024 Cestni tovorni pro-
met, vpis 14. 5. 2001; 6311 Prekladanje,
vpis 14. 5. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
14. 5. 2001; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu, vpis 14. 5. 2001;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 14. 5. 2001; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg, vpis
14. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 14. 5. 2001; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 14. 5.
2001; 7031 Dejavnost agencij za posredništ-
vo v prometu z nepremičninami, vpis 14. 5.
2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi, vpis 14. 5. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 14. 5.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem, vpis 14. 5. 2001; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 14. 5. 2001; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
14. 5. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 14. 5. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 14. 5. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 14. 5. 2001; 7430 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje, vpis 14. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 14. 5. 2001; 7470
Čiščenje stavb, vpis 14. 5. 2001; 7481 Foto-
grafska dejavnost, vpis 14. 5. 2001; 7482
Pakiranje, vpis 14. 5. 2001; 74831 Prevaja-
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nje, vpis 14. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 14. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
14. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 14. 5. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
14. 5. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 14. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19.10.1999.

Razno: Sodišče je pritožbi ugodilo, razve-
ljavilo sklepe sprejete v postopku izbrisa iz
sodnega registra in vpisalo uskladitev z Zako-
nom o gospodarskih družbah. Opombe: – pri
šifri 74.12 vse razen revizijske dejavnosti

Rg-6786
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01069 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa RAZVOJNA AGENCIJA “
SOTLA “ sedež: Aškerčev trg 12, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH vpisanem pod vložno
št. 1/07313/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Poprava sklepa Srg 208/2001 zaradi
izspustitve vpisa dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1587609
Dejavnost: 65220 Drugo kreditno posred-

ništvo, vpis 17. 5. 2001.

Rg-6985
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03711 z dne 21. 5. 2001
pri subjektu vpisa SIDERTECH proizvodnja
in trgovina, d.o.o. sedež: Šlandrov trg 20,
3310 ŽALEC vpisanem pod vložno št.
1/06806/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembe in uskladitve de-
javnosti s SKD ter spremembe akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5904943
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: NANUT SONIA, Via 3 Caval-

leggeri di lodi, GORICA vložek: 4.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1995.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
21. 5. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no, vpis 21. 5. 2001; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin, izbris 21. 5.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 21. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19.09.2000.

Rg-6989
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04323 z dne 21. 5. 2001
pri subjektu vpisa ZAGOŽEN proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Prebold Matke
84 sedež: Matke 84, 3312 PREBOLD vpi-
sanem pod vložno št. 1/03304/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe fir-
me, sedeža, spremembe in uskladitve dejav-
nosti s SKD ter spremembe akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5549604
Firma: ZAGOŽEN, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAGOŽEN, d.o.o., Ža-

lec
Sedež: Cesta ob železnici 3, 3310 ŽA-

LEC
Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih

konstrukcij in njihovih delov, izbris 21. 5.
2001; 28110 Proizvodnja kovinskih konstruk-

cij in njihovih delov, vpis 21. 5. 2001; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje, izbris 21. 5. 2001; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje, vpis 21. 5. 2001; 2852
Splošna mehanična dela, izbris 21. 5. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 21. 5.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, izbris
21. 5. 2001; 45210 Splošna gradbena dela,
vpis 21. 5. 2001; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije, izbris 21. 5. 2001;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije, vpis 21. 5. 2001; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah, izbris 21. 5. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 21. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, izbris 21. 5. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 21. 5. 2001; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 21. 5. 2001; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 21. 5. 2001; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
21. 5. 2001; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 21. 5.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
izbris 21. 5. 2001; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 21. 5. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
21. 5. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 21. 5.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, izbris
21. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 21. 5. 2001; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, vpis 21. 5. 2001; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
izbris 21. 5. 2001; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
21. 5. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 21. 5. 2001;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 52230 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
21. 5. 2001; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, vpis 21. 5. 2001; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 21. 5. 2001; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 21. 5. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
21. 5. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 21. 5. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
21. 5. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 21. 5. 2001; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, vpis 21. 5. 2001; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom, izbris 21. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 21. 5. 2001; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
21. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
21. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s

časopisi, revijami, vpis 21. 5. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 21. 5. 2001; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 21. 5. 2001; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo, vpis 21. 5.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
21. 5. 2001; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 21. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom,
vpis 21. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 21. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 21. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
21. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
21. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 21. 5. 2001; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 21. 5. 2001; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 21. 5. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 21. 5. 2001; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi,
vpis 21. 5. 2001; 55233 Dejavnost oddaja-
nja sob gospodinjstev turistom, vpis 21. 5.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov, vpis 21. 5. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 21. 5.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 21. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
21. 5. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 21. 5. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 21. 5.
2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti, vpis 21. 5. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 21. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
21. 5. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 21. 5.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 21. 5. 2001; 60220 Dejav-
nost taksistov, vpis 21. 5. 2001; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 21. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 21. 5.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 21. 5. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 21. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 21. 5. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
21. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 21. 5. 2001; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč, vpis
21. 5. 2001; 92712 Dejavnost igralnic, vpis
21. 5. 2001; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 21. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 09.11.2000.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti 92.712 le
prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih, zunaj igralnic, če je registrirano za
gostinsko dejavnost.

Rg-6992
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04430 z dne 21. 5. 2001
pri subjektu vpisa ČEPLAK Čiščenje in trgo-
vina, d.o.o. sedež: Efenkova 61, 3320 VE-
LENJE vpisanem pod vložno št.
1/01370/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov, dejavnosti
ter spremembe akta o ustanovitvi s temile po-
datki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 3719

Matična št.: 5349591
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ČEPLAK JOŽE, Šaleška 2 a, 3320 VELE-
NJE, razrešitev: 14. 11. 2000, zastopa brez
omejitev.; direktor RAJTMAJER BOJAN, Ob
nadvozu 1, 2312 SLIVNICA PRI MARIBORU,
imenovanje: 14. 11. 2000, zastopa družbo
skupaj z drugim direktorjem.; direktor BREZ-
NIK LIDIJA, Naveršnikova ul. 3, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 14. 11. 2000, zastopa
družbo skupaj z drugim direktorjem.; direktor
KORAŽIJA DARKO, Jurčičeva 8, 2000 MA-
RIBOR, imenovanje: 14. 11. 2000, zastopa
družbo skupaj z drugim direktorjem.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 21. 5. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 21. 5. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li, vpis 21. 5. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 21. 5. 2001;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili, vpis 21. 5. 2001; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil, vpis 21. 5. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
21. 5. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, vpis 21. 5. 2001; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 21. 5. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 21. 5. 2001; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 21. 5. 2001; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 21. 5. 2001; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
21. 5. 2001; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi, vpis 21. 5. 2001; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
21. 5. 2001; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
21. 5. 2001; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis 21. 5.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
21. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
21. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 21. 5. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
21. 5. 2001; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 21. 5. 2001; 51210 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo, vpis 21. 5. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in ras-
tlinami, vpis 21. 5. 2001; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 21. 5.
2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
21. 5. 2001; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
21. 5. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 21. 5. 2001; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

raki, mehkužci, vpis 21. 5. 2001; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 21. 5. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
21. 5. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 21. 5. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 21. 5.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 21. 5.
2001; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 21. 5. 2001; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi, vpis 21. 5. 2001; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami, vpis
21. 5. 2001; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 21. 5. 2001; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 21. 5. 2001; 51560 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki, vpis 21. 5. 2001;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 21. 5. 2001; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 21. 5.
2001; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 21. 5. 2001; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 21. 5. 2001; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo, vpis 21. 5. 2001; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo, vpis 21. 5. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 21. 5.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
21. 5. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 21. 5. 2001; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom, izbris 21. 5. 2001;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 21. 5. 2001; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 21. 5. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
21. 5. 2001; 52710 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 21. 5. 2001; 52730 Popravi-
lo ur, nakita, vpis 21. 5. 2001; 52740 Dru-
ga popravila, d.n., vpis 21. 5. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 21. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 21. 5. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
21. 5. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 21. 5. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 21. 5. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
21. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 21. 5. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 21. 5. 2001; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 21. 5. 2001;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah, vpis 21. 5. 2001; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na re-
dnih linijah, vpis 21. 5. 2001; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 21. 5.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 21. 5. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 21. 5. 2001; 70320 Uprav-

ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 21. 5. 2001; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
21. 5. 2001; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 21. 5. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 21. 5. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 21. 5. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 21. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 21. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
21. 5. 2001; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov, vpis 21. 5. 2001; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov, vpis 21. 5.
2001; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki, vpis 21. 5. 2001; 90004 Kanalizaci-
ja in delovanje čistilnih naprav, vpis 21. 5.
2001; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne, vpis 21. 5. 2001; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 21. 5.
2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 21. 5. 2001; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov, vpis 21. 5. 2001; 93023
Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 21. 5.
2001; 93030 Pogrebna dejavnost, vpis
21. 5. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 21. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21.11.2000.

Rg-6994
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04470 z dne 22. 5. 2001
pri subjektu vpisa DPK ŠTORE družba za
prestrukturiranje kadrov d.o.o. sedež: Že-
lezarska cesta 3, 3220 ŠTORE vpisanem
pod vložno št. 1/07112/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1511378
Ustanovitelji: ŽELEZARNA ŠTORE –

PROSTAND D.O.O., Železarska cesta 3,
3220 ŠTORE vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 11. 2000; SLO-
VENSKE ŽELEZARNE D.D., Gerbičeva
98, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 2000.

Rg-7194
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03501 z dne 29. 5.
2001 pri subjektu vpisa TIM Tovarna izo-
lacijskega materiala d.d. sedež: Spod-
nja Rečica 77, 3270 LAŠKO vpisanem
pod vložno št. 1/01291/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: spremembe de-
javnosti, statuta in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5045550
Člani nadzornega sveta: KOSELJ MA-

TJAŽ, izstop 22. 6. 2000; RANGUS JOŽE
– NAMESTNIK, izstop 18. 7. 2000; KO-
ŽELJ MATJAŽ, vstop 4. 8. 2000; GREŠAK
MARJAN, vstop 4. 8. 2000.

Dejavnost: 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov, vpis 29. 5. 2001; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov, vpis 29. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
dne 4. 8. 2000.
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Rg-5270
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/03032 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa ADRIATIC-BORI
podjetje za zastopanje in posredovanje
zavarovanj d.o.o. Sežana, Partizanska št.
17 sedež: Partizanska 17, 6210 SEŽA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/03495/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprem.
družbenika, povečanje osnovnega kapitala,
sprememba zastopnika, uskladitev dejavno-
sti s s standardno klasif.dejavnosti, čistopis
akta s temile podatki:

Matična št.: 5676444
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRANCA ALBIN, Dekani 90,

6271 DEKANI vložek: 1.850.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 10. 11. 2000; GEC DU-
ŠAN, Sela 10, 6210 SEŽANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor FRANCA ALBIN, Dekani 90, 6271 DEKA-
NI, razrešitev: 10. 11. 2000, zastopa brez
omejitev.; direktor GEC DUŠAN, Sela 10,
6210 SEŽANA, imenovanje: 10. 11. 2000,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
25. 4. 2001; 67200 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih, vpis
25. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Čistopis akta o ustano-
vitvi z dne 10.11.2000.

Razno: Vpiše se omejitev pri dejavnosti
67130: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-5633
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00636 z dne 23. 4. 2001
pri subjektu vpisa ANGIOMEDIC, trgovina in
storitve, d.o.o. sedež: Partizanska 109,
6210 SEŽANA vpisanem pod vložno št.
1/05402/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega deleža in
vstop novega družbenika s temile podatki:

Matična št.: 1253514
Ustanovitelji: BOGDANOVICH DANILO,

Gabrovizza 97, SGONICO, ITALIJA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1997; PERINI LAURA, Gabrovizza
97, ZGONIK, ITALIJA vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 2001.

Rg-5641
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00645 z dne 10. 4. 2001
pri subjektu vpisa PARAX, zastopanje, po-
sredništvo in trgovina d.o.o. sedež: Ulica
solinarjev 8, 6320 PORTOROŽ vpisanem
pod vložno št. 1/05154/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba ustanovite-
lja, povečanje osnovnega kapitala in vložka,
razširitev dejavnosti, sprememba ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5947286
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PARAX AG, Schmiedengas-

se 25, SOLOTHURN, ŠVICA vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 1. 2001; SKY TRADE AG, Schmieden-
gasse 25, SOLOTHURN, ŠVICA vložek:

2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 1. 2001.

Dejavnost: 3511 Gradnja in popravilo la-
dij, vpis 10. 4. 2001; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport, vpis
10. 4. 2001; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 10. 4. 2001;
4531 Električne inštalacije, vpis 10. 4. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 10. 4. 2001; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 10. 4. 2001; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 10. 4. 2001; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela, vpis 10. 4. 2001;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, vpis 10. 4. 2001; 4543 Oblaganje tal
in sten, vpis 10. 4. 2001; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela, vpis 10. 4. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 10. 4.
2001; 6110 Pomorski promet, vpis 10. 4.
2001; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vo-
dnem prometu, vpis 10. 4. 2001; 7470 Či-
ščenje stavb, vpis 10. 4. 2001; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 10. 4.
2001; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 10. 4. 2001; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov, vpis 10. 4. 2001; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 10. 4.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov,
vpis 10. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba ustanov-
nega akta z dne 17.1.2001.

Rg-5646
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00651 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA
ILIRSKA BISTRICA d.o.o. sedež: Cankarje-
va ulica 24, 6250 ILIRSKA BISTRICA vpi-
sanem pod vložno št. 1/03128/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5619599
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor PUGELJ DANILO, Koseze 8a, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA, razrešitev: 31. 12. 2000, za-
stopa brez omejitev, razen pri sklepanju po-
godb o vlaganju ali pridobivanju sredstev ter
pogodb o nakupu, najemu in prodaji osnovnih
sredstev v vrednosti nad 10.000 DEM tolar-
ske protivrednosti, za kar potrebuje predho-
dno soglasje skupščine.; direktor BERCE JO-
ŽEF, Ograda 7, 5294 DORNBERK, imeno-
vanje: 1. 1. 2001, zastopa brez omejitev.

Rg-5659
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00697 z dne 6. 4. 2001
pri subjektu vpisa DEBERNARDI CONSUL-
TING, investicijsko in poslovno svetova-
nje, d.o.o. sedež: Ferrarska 10, 6000 KO-
PER vpisanem pod vložno št. 1/05555/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1331523
Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje

parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
6. 4. 2001; 2211 Izdajanje knjig, vpis 6. 4.
2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis 6. 4.
2001; 2213 Izdajanje revij in periodike, vpis
6. 4. 2001; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa, vpis 6. 4. 2001; 2215 Dru-
go založništvo, vpis 6. 4. 2001; 2221 Tiska-
nje časopisov, vpis 6. 4. 2001; 2222 Drugo
tiskarstvo, vpis 6. 4. 2001; 2223 Knjigoveš-

tvo in dodelava, vpis 6. 4. 2001; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
6. 4. 2001; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve, vpis 6. 4. 2001; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, vpis 6. 4. 2001;
2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis 6. 4.
2001; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov, vpis 6. 4. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 6. 4. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
vpis 6. 4. 2001; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil, vpis 6. 4. 2001; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 6. 4. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 6. 4.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 6. 4. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 6. 4. 2001; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
6. 4. 2001; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi, vpis 6. 4. 2001; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 6. 4.
2001; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami, vpis 6. 4. 2001; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi, vpis 6. 4. 2001; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis
6. 4. 2001; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom, vpis 6. 4. 2001; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 6. 4.
2001; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 6. 4. 2001; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 6. 4.
2001; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 6. 4.
2001; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, vpis 6. 4. 2001; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 6. 4. 2001; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 6. 4. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 6. 4. 2001; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 6. 4. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 6. 4. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
6. 4. 2001; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 6. 4. 2001; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
6. 4. 2001; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko, vpis 6. 4. 2001; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis
6. 4. 2001; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe, vpis 6. 4. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, vpis 6. 4. 2001; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami, vpis 6. 4.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 6. 4. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 6. 4. 2001;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi, vpis 6. 4. 2001; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki, vpis 6. 4. 2001;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki, vpis 6. 4. 2001; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 6. 4. 2001; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
6. 4. 2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo, vpis 6. 4. 2001; 5164
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Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 6. 4. 2001; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 6. 4.
2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 6. 4.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
6. 4. 2001; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
vpis 6. 4. 2001; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 6. 4.
2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 6. 4. 2001; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 6. 4. 2001; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, vpis 6. 4. 2001;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
6. 4. 2001; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 6. 4.
2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, vpis 6. 4. 2001; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili, vpis 6. 4. 2001; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
6. 4. 2001; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom, vpis 6. 4. 2001; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 6. 4. 2001; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki, vpis 6. 4. 2001; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, vpis 6. 4. 2001; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, vpis 6. 4. 2001; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
6. 4. 2001; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
6. 4. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 6. 4. 2001;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 6. 4. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 6. 4. 2001; 52473 Dejavnost papir-
nic, vpis 6. 4. 2001; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 6. 4. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 6. 4. 2001; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 6. 4. 2001; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom, vpis 6. 4. 2001;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo, vpis 6. 4. 2001; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 6. 4.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 6. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 6. 4. 2001; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, vpis
6. 4. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 6. 4. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 6. 4.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 6. 4. 2001; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 6. 4. 2001;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 6. 4. 2001; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 6. 4. 2001; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
6. 4. 2001; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 6. 4. 2001; 7260 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 6. 4. 2001;
7411 Pravno svetovanje, vpis 6. 4. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 6. 4. 2001; 7481
Fotografska dejavnost, vpis 6. 4. 2001;
85142 Alternativne oblike zdravljenja, vpis
6. 4. 2001.

Razno: Vpišejo se omejitve pri dejavnosti:
7411: izvzete pravne storitve, ki so izključno
odvetniške in notarske.

Rg-5666
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00724 z dne 20. 4. 2001
pri subjektu vpisa IPON, pomorski sistemi
in računalniške storitve, d.o.o. sedež: Trg
1. maja 12, 6330 PIRAN vpisanem pod
vložno št. 1/05713/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1462091
Dejavnost: 5111 Posredništvo pri prodaji

kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 20. 4. 2001; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 20. 4. 2001; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
20. 4. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
20. 4. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 20. 4.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 20. 4.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
20. 4. 2001; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem, vpis 20. 4. 2001; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom, vpis 20. 4.
2001; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami, vpis 20. 4. 2001; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
20. 4. 2001; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 20. 4. 2001; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 20. 4. 2001; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 20. 4. 2001;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 20. 4.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko, vpis 20. 4. 2001; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi, vpis 20. 4. 2001; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami, vpis 20. 4. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 20. 4. 2001; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 20. 4.
2001; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 20. 4. 2001; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 20. 4.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 20. 4. 2001; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
20. 4. 2001; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 20. 4. 2001; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis 20. 4.
2001; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah, vpis 20. 4. 2001; 6022
Dejavnost taksistov, vpis 20. 4. 2001; 6023
Drug kopenski potniški promet, vpis 20. 4.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
20. 4. 2001.

Rg-5677
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00748 z dne 23. 4. 2001

pri subjektu vpisa STARINVEST, Poslovno
svetovanje in organizacija izvedbe finan-
čnih naložb d.o.o. sedež: Ferrarska 12,
6000 KOPER vpisanem pod vložno št.
1/02612/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, dejavnosti, dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5595185
Firma: STARINVEST, Zavarovalniško za-

stopanje d.o.o.
Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, izbris

23. 4. 2001; 2212 Izdajanje časopisov, iz-
bris 23. 4. 2001; 2213 Izdajanje revij in peri-
odike, izbris 23. 4. 2001; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, izbris 23. 4.
2001; 2215 Drugo založništvo, izbris 23. 4.
2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
izbris 23. 4. 2001; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov, izbris 23. 4. 2001; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov, izbris
23. 4. 2001; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo, izbris 23. 4. 2001;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo, izbris 23. 4. 2001; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice, izbris 23. 4.
2001; 2664 Proizvodnja malte, izbris 23. 4.
2001; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa, izbris 23. 4. 2001; 2666 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca, izbris 23. 4. 2001; 2670 Obdelava
naravnega kamna, izbris 23. 4. 2001; 4521
Splošna gradbena dela, izbris 23. 4. 2001;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
izbris 23. 4. 2001; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, izbris 23. 4.
2001; 4531 Električne inštalacije, izbris
23. 4. 2001; 4532 Izolacijska dela, izbris
23. 4. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, izbris 23. 4. 2001; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
izbris 23. 4. 2001; 4543 Oblaganje tal in
sten, izbris 23. 4. 2001; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela, izbris 23. 4. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, izbris 23. 4.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev, izbris 23. 4. 2001; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili, izbris 23. 4.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, izbris 23. 4. 2001; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, izbris
23. 4. 2001; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, izbris 23. 4. 2001; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, izbris 23. 4. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, izbris
23. 4. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, izbris 23. 4. 2001; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
izbris 23. 4. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, izbris
23. 4. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo, izbris
23. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles, izbris 23. 4. 2001; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi, izbris
23. 4. 2001; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, izbris
23. 4. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, izbris 23. 4.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal, izbris 23. 4.
2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
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tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, izbris 23. 4. 2001;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n., izbris 23. 4. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, izbris 23. 4. 2001; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, izbris 23. 4. 2001; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, izbris 23. 4. 2001; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
izbris 23. 4. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, izbris 23. 4. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, izbris 23. 4. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, izbris
23. 4. 2001; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, izbris 23. 4. 2001; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili, izbris 23. 4. 2001; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, izbris 23. 4.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, izbris 23. 4. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, izbris 23. 4. 2001; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami, izbris
23. 4. 2001; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo, izbris 23. 4. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
23. 4. 2001; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, izbris 23. 4. 2001; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, izbris 23. 4. 2001; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, izbris 23. 4.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, izbris
23. 4. 2001; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah, izbris 23. 4.
2001; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, izbris 23. 4.
2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, izbris 23. 4. 2001; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
izbris 23. 4. 2001; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom, izbris 23. 4. 2001; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, izbris 23. 4. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris
23. 4. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, izbris 23. 4. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, izbris 23. 4. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
izbris 23. 4. 2001; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami, izbris 23. 4. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, izbris 23. 4. 2001; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom, izbris 23. 4. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, izbris 23. 4. 2001; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, izbris 23. 4.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, izbris 23. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., izbris 23. 4. 2001; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, izbris
23. 4. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, izbris 23. 4. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, izbris 23. 4.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, izbris 23. 4. 2001; 5272 Popravilo

električnih gospodinjskih aparatov, izbris
23. 4. 2001; 5274 Druga popravila, d.n., iz-
bris 23. 4. 2001; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, izbris 23. 4. 2001; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, izbris 23. 4. 2001; 5522 Dejavnost
kampov, izbris 23. 4. 2001; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitiniških in sindikal-
nih domov, izbris 23. 4. 2001; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, izbris 23. 4. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, izbris
23. 4. 2001; 55239 Druge nastanitve za kraj-
ši čas, d.n., izbris 23. 4. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, izbris 23. 4. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, izbris 23. 4. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, izbris
23. 4. 2001; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov, izbris 23. 4. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, izbris 23. 4. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, izbris
23. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, izbris 23. 4.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, izbris 23. 4. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih, izbris 23. 4. 2001; 5551 Dejavnost
menz, izbris 23. 4. 2001; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering), izbris 23. 4. 2001;
60211 Mestni in primestni potniški promet na
rednih linijah, izbris 23. 4. 2001; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah, izbris 23. 4. 2001; 6022 Dejavnost taksi-
stov, izbris 23. 4. 2001; 6023 Drug kopenski
potniški promet, izbris 23. 4. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, izbris 23. 4. 2001;
6030 Cevovodni transport, izbris 23. 4.
2001; 6110 Pomorski promet, izbris 23. 4.
2001; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih, izbris 23. 4. 2001; 6210 Zračni promet
na rednih linijah, izbris 23. 4. 2001; 6220
Izredni zračni promet, izbris 23. 4. 2001;
6311 Prekladanje, izbris 23. 4. 2001; 6312
Skladiščenje, izbris 23. 4. 2001; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu, izbris 23. 4. 2001; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu, izbris 23. 4.
2001; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu, izbris 23. 4. 2001; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., izbris 23. 4. 2001; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, izbris 23. 4. 2001;
6521 Finančni zakup (leasing), izbris 23. 4.
2001; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom, izbris 23. 4.
2001; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, izbris 23. 4. 2001;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
izbris 23. 4. 2001; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, izbris 23. 4. 2001; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, izbris 23. 4. 2001; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, izbris 23. 4. 2001; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem, izbris 23. 4. 2001; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, izbris
23. 4. 2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem, izbris 23. 4. 2001; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem, izbris 23. 4. 2001; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem,
izbris 23. 4. 2001; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, izbris 23. 4. 2001;

7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem, izbris 23. 4. 2001; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
izbris 23. 4. 2001; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme, izbris 23. 4. 2001; 71402 De-
javnost videotek, izbris 23. 4. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe, iz-
bris 23. 4. 2001; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah, izbris 23. 4. 2001; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, izbris 23. 4. 2001; 7230 Obdelava po-
datkov, izbris 23. 4. 2001; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, izbris 23. 4.
2001; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarni-
ških in računskih strojev ter računalniških na-
prav, izbris 23. 4. 2001; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti, izbris 23. 4. 2001; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, izbris
23. 4. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, izbris 23. 4. 2001; 7415 Dejav-
nost holdingov, izbris 23. 4. 2001; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, izbris 23. 4. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, izbris
23. 4. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, izbris 23. 4. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, izbris
23. 4. 2001; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, izbris 23. 4. 2001; 7440 Ogla-
ševanje, izbris 23. 4. 2001; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, izbris 23. 4.
2001; 7470 Čiščenje stavb, izbris 23. 4.
2001; 7481 Fotografska dejavnost, izbris
23. 4. 2001; 7482 Pakiranje, izbris 23. 4.
2001; 74831 Prevajanje, izbris 23. 4. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, izbris 23. 4. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, izbris 23. 4. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, izbris 23. 4. 2001; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., izbris 23. 4. 2001;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve, izbris 23. 4. 2001; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov, izbris 23. 4.
2001; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n., izbris 23. 4. 2001; 9261 Obratovanje
športnih objektov, izbris 23. 4. 2001; 92621
Dejavnost marin, izbris 23. 4. 2001; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč, iz-
bris 23. 4. 2001; 92623 Druge športne de-
javnosti, izbris 23. 4. 2001; 92712 Dejav-
nost igralnic, izbris 23. 4. 2001; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n., izbris 23. 4.
2001; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, izbris 23. 4. 2001; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov, izbris 23. 4. 2001;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, izbris
23. 4. 2001; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov, izbris 23. 4. 2001; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa, izbris 23. 4. 2001;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., izbris
23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe (v čistopisu) z dne 12.2.2001.

Razno: Izbrišejo se omejitve pri dejavno-
stih s šiframi: 6713, 7460 in 92712.

Rg-5680
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00755 z dne 20. 4. 2001
pri subjektu vpisa VALTEH – gradbeništvo
in trgovina d.o.o. Koper sedež: Sermin 8/a,
6000 KOPER vpisanem pod vložno št.
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1/03349/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov družbenikov ter sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5649609
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: UMEK VLADISLAV, Dolinska

cesta 40 A, 6000 KOPER vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 6. 1992; ŠABEC ALEKSANDER, Boša-
marin 59 B, 6000 KOPER vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 6. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe (prečiščeno besedilo) z dne
28.2.2001.

Rg-5707
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00827 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa STUDIO MAK design in
inženiring, d.o.o. sedež: Ulica 15. maja 21,
6000 KOPER vpisanem pod vložno št.
1/01875/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala,
osnovnih vložkov družbenikov s spremembo
poslovnih deležev ter sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5469392
Osnovni kapital: 11.811.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKEŽIČ MARIJAN, Pahor-

jeva 32, 6000 KOPER vložek: 6.496.050,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 8. 1990; MAR-
KEŽIČ JOŽEFA, Pahorjeva 32, 6000 KO-
PER vložek: 5.314.950,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 8. 1990.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 15.03.2001.

Rg-5733
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00892 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa ADLER – Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o. Izola sedež: Jagodje, Ilirska
32, 6310 IZOLA vpisanem pod vložno št.
1/01647/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala, vlož-
kov družbenikov, sprememba stalnega bivali-
šča družbenika, sprememba zastopnikov ter
sprememba družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5428319
Osnovni kapital: 2.422.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ ŽIVOJIN, Jago-

je, Ilirska 32, 6310 IZOLA vložek:
484.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; CVETKOVIĆ SLAVICA, Ilirska 32, Ja-
godje, 6310 IZOLA vložek: 968.800,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1998; CVETKO-
VIĆ ZORAN, Cesta na Markovec 9, 6000
KOPER vložek: 968.800,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 1. 12. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor CVETKOVIĆ ŽIVOJIN, Jagoje, Ilirska 32,
6310 IZOLA, razrešitev: 28. 3. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; ostalo CVETKOVIĆ GO-
RAN, Ilirska 32, 6310 IZOLA, razrešitev:
28. 3. 2001, Namestnik direktorja, zastopa
brez omejitev, razen pogodb o nakupu ali pro-
daji nepremičnin ali osnovnih sredstev.; pro-
kurist CVETKOVIĆ ZORAN, Sredačka 11, BE-
OGRAD, ZR JUGOSLAVIJA, razrešitev: 28. 3.
2001; direktor CVETKOVIĆ ZORAN, Cesta
na Markovec 9, 6000 KOPER, imenovanje:
28. 3. 2001, zastopa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 28.03.2001.

Rg-6356
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00725 z dne 10. 5. 2001
pri subjektu vpisa JAVOR PIVKA lesna in-
dustrija d.d. sedež: Kolodvorska 9 a, 6257
PIVKA vpisanem pod vložno št. 1/00255/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnikov – članov uprave s temile
podatki:

Matična št.: 5038634
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave TOMŠIČ PETER, Selce 11,
6257 PIVKA, razrešitev: 19. 2. 2001, zasto-
pa z naslednjimi omejitvami: – sklepanje po-
godb o nakupu, prodaji in obremenitvi nepre-
mičnin ter poslov investcij do SIT protivredno-
sti 500.000 DEM – sklepanje pogodb in dru-
gih poslov do SIT protivrednosti 1 mio DEM –
kapitalska vlaganja (naložbe) do SIT protivre-
dnosti 100.000 DEM – vse v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju BS na dan plačila,
za kar je potrebno imeti sklep nadzornega
sveta družbe.; preds.uprave TOMŠIČ PET-
ER, Selce 11, 6257 PIVKA, imenovanje:
19. 2. 2001, zastopa brez omejitev.; član
uprave KOKOŠAR VALERIJA, Vilharjeva 20,
6257 PIVKA, razrešitev: 19. 2. 2001, zasto-
pa z naslednjimi omejitvami: – sklepanje po-
godb o nakupu, prodaji in obremenitvi nepre-
mičnin ter poslov investcij do SIT protivredno-
sti 500.000 DEM – sklepanje pogodb in dru-
gih poslov do SIT protivrednosti 1 mio DEM –
kapitalska vladanja (naložbe) do SIT protivre-
dnosti 100.000 DEM – vse v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju BS na dan plačila,
za kar je potrebno imeti sklep nadzornega
sveta družbe.; član uprave KOKOŠAR VALE-
RIJA, Vilharjeva 20, 6257 PIVKA, imenova-
nje: 19. 2. 2001, zastopa brez omejitev.; član
uprave MERKAČ SREČKO, Bukovje 1 A,
6230 POSTOJNA, razrešitev: 19. 2. 2001,
zastopa z naslednjimi omejitvami: – sklepanje
pogodb o nakupu, prodaji in obremenitvi ne-
premičinin ter poslov investicij do SIT protivre-
dnosti 500.000 DEM – sklepanje pogodb in
drugih poslov do SIT protivrednosti 1 mio DEM
– kapitalska vlaganja (naložbe) do SIT proti-
vrednosti 100.000 DEM – vse v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju BS na dan plači-
la, za kar je potrebno imeti sklep nadzornega
sveta družbe.; član uprave MERKAČ SREČ-
KO, Bukovje 1a, 6230 POSTOJNA, imeno-
vanje: 19. 2. 2001, zastopa brez omejitev.

Rg-6361
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00759 z dne 8. 5. 2001
pri subjektu vpisa AKRO-IN. uvoz-izvoz, ve-
letrgovina, storitve, zastopanje, d.o.o. se-
dež: Pristaniška 8, 6000 KOPER vpisanem
pod vložno št. 1/02045/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5486530
Sedež: Ankaranska cesta 5/c, 6000

KOPER

Rg-6394
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01167 z dne 30. 4. 2001
pri subjektu vpisa 3 M – trgovina, špedicija,
transport Sežana d.o.o. sedež: Partizan-

ska 108, 6210 SEŽANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/02877/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža – poprava
napačno vpisane hišne številke s temile po-
datki:

Matična št.: 5582687
Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽA-

NA

Rg-6748
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00774 z dne 15. 5. 2001
pri subjektu vpisa ADRIA CARGO, pomor-
ska agencija, špedicija in trgovina, Koper
d.o.o. sedež: Pristaniška 8, 6000 KOPER
vpisanem pod vložno št. 1/01804/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: povečanje
osnovnega kapitala, sprememba direktorja či-
stopis akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5600014
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHNIČ ANICA, Liminjanska

85, Lucija, 6320 PORTOROŽ vložek:
5.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo
MAHNIČ MILAN, Stara cesta 5 b, 6320 POR-
TOROŽ, razrešitev: 5. 3. 2001, Predsednik
uprave, zastopa brez omejitev.; direktor KO-
VAČ UROŠ, Poštna ulica 3, 1360 VRHNIKA,
imenovanje: 5. 3. 2001, zastopa brez omeji-
tev.

Skupščinski sklep: Čistopis akta o ustano-
vitvi z dne 09.03.2001.

Rg-6749
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00775 z dne 16. 5. 2001
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA KOPER – GIN-
NASIO CAPODISTRIA sedež: Cankarjeva
2, Via I.Cankar n. 2, 6000 KOPER, CAPO-
DISTRIA vpisanem pod vložno št.
1/00018/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5083869
Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo

ŠPACAPAN NADA, Glagoljaška ulica 1 C,
6000 KOPER, razrešitev: 18. 2. 2001, Rav-
nateljica, zastopa brez omejitev.; zastopnik
MUNIH SONJA, Bernetičeva 8, 6000 KO-
PER, imenovanje: 18. 2. 2001, V.d. ravnate-
ljice, zastopa brez omejitev.

Rg-6750
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00781 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa INTERCLUB – Trgovina,
turizem in marketing, Fantoni & Melonari,
d.n.o. Portorož sedež: Seča 194, 6320
PORTOROŽ vpisanem pod vložno št.
1/02879/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5742846
Sedež: Obala 134, Lucija, 6320 POR-

TOROŽ

Rg-6751
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00787 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa VELBA d.o.o., trgovina z
notranjo opremo Sežana sedež: Križ št.
64, 6210 SEŽANA vpisanem pod vložno št.
1/05591/00, vpisalo v sodni register tega
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sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1391631
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor MAVRETIČ BRANKICA, Kardeljeva plo-
ščad 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 10. 2000, zastopa brez omejitev.; direk-
tor STOJKOVIČ MILICA, Vrhovlje št. 22, 6221
DUTOVLJE, imenovanje: 26. 10. 2000, za-
stopa brez omejitev.

Rg-6770
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00926 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa ANTHEA INTERNATIONAL
Trgovina, uvoz, izvoz Commercio, import,
export d.o.o. Koper – S.R.L. Capodistria
sedež: Ulica Pri velikih vratih 7, 6000 KO-
PER vpisanem pod vložno št. 1/03644/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala in osnovnih vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695988
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLEGO AURELIO, Via Emilia

Levante 392, OZZANO DELL’EMILIA (BO) vlo-
žek: 1.596.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; BENEVOL DRAGICA, Dolga
reber 14, 6000 KOPER vložek: 252.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1992; FLE-
GO ISABELLA, Cesta na Markovec 21, 6000
KOPER vložek: 252.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 26. 10. 1992.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 18. 5. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
18. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 18. 5. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
18. 5. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 18. 5. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 18. 5. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 18. 5.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 18. 5. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 18. 5. 2001; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 18. 5. 2001; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 18. 5. 2001; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 18. 5. 2001; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 18. 5. 2001; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 18. 5. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
18. 5. 2001; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, vpis 18. 5. 2001; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
18. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, vpis 18. 5. 2001;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji,
vpis 18. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 18. 5. 2001; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 18. 5. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 18. 5. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 18. 5. 2001;

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 18. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
18. 5. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 18. 5. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 18. 5.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 18. 5. 2001; 5274 Druga po-
pravila, d.n., vpis 18. 5. 2001; 6024 Cestni
tovorni promet, vpis 18. 5. 2001; 6312 Skla-
diščenje, vpis 18. 5. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
18. 5. 2001; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 18. 5.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 18. 5. 2001; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 18. 5. 2001;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami, vpis 18. 5. 2001;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 18. 5.
2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 18. 5. 2001.

Rg-6771
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00934 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa IZOTERM-PLAMA d.d.,
proizvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad
sedež: Podgrad b.št., 6244 PODGRAD vpi-
sanem pod vložno št. 1/02243/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: zapisnik skupšči-
ne z dne 05.04.2001, sprememba članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111099
Člani nadzornega sveta: STEMBERGER

MARK, PREDSEDNIK, izstop 5. 4. 2001;
ŽGALIN IZTOK, NAMEST. PREDSED., izstop
5. 4. 2001; SIRK ANDREA, PREDSEDNIK,
vstop 5. 4. 2001; PERIC BORIS, NAME-
STNIK PREDS., vstop 5. 4. 2001.

Rg-6790
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01166 z dne 11. 5. 2001
pri subjektu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna
družba d.d. KOPER ADRIATIC – Assicura-
zioni S.p.A. CAPODISTRIA sedež: Ljubljan-
ska c. 3 a, 6000 KOPER vpisanem pod
vložno št. 1/01555/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: predložitev zapisnika skup-
ščine z dne 24.04.2001 in sprememba čla-
nov nadzorneaga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Člani nadzornega sveta: RUSJAN SER-

GEJ, PREDSEDNIK, izstop 8. 3. 2001;
BOJC JANEZ, vstop 24. 4. 2001.

Rg-6797
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01230 z dne 16. 5. 2001
pri subjektu vpisa MARINVEST – Inženiring,
investicije, turizem d.o.o. Izola, Tomažiče-
va 10 sedež: Tomažičeva 10, 6310 IZOLA
vpisanem pod vložno št. 1/00983/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sklep o potr-
ditvi prisilne poravnave s temile podatki:

Matična št.: 5376971
Razno: Vpiše se sklep tega sodišča opr.

št. St 33/99-204 z dne 26.10.2000 o potrdi-
tvi prisilne poravnave.

Rg-6799
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/01298 z dne 18. 5. 2001

pri subjektu vpisa KUSTER CIMOS Avtomo-
bilska industrija, d.o.o. sedež: Cesta Mare-
žganskega upora 2, 6000 KOPER vpisa-
nem pod vložno št. 1/05985/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 1589652
Skrajšana firma: KCAi, d.o.o.

Rg-7033
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/00665 z dne 22. 5. 2001
pri subjektu vpisa AUTOIN – Trgovina z vozi-
li in storitve, d.o.o. Izola sedež: Polje 5,
6310 IZOLA vpisanem pod vložno št.
1/02113/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža in dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5864682
Sedež: Industrijska cesta 8, 6310 IZO-

LA
Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih

konstrukcij in njihovih delov, vpis 22. 5. 2001;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev, vpis 22. 5. 2001; 2852
Splošna mehanična dela, vpis 22. 5. 2001;
3410 Proizvodnja motornih vozil, vpis 22. 5.
2001; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic “, vpis 22. 5.
2001; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje,
vpis 22. 5. 2001; 3511 Gradnja in popravilo
ladij, vpis 22. 5. 2001; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport, vpis
22. 5. 2001; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 22. 5. 2001; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi, vpis 22. 5.
2001; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi, vpis 22. 5. 2001;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
vpis 22. 5. 2001; 5274 Druga popravila, d.n.,
vpis 22. 5. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 22. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 22. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
22. 5. 2001; 6110 Pomorski promet, vpis
22. 5. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 22. 5.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 22. 5. 2001;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu, vpis 22. 5. 2001; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
22. 5. 2001; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 22. 5. 2001;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte,
vpis 22. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 22. 5. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 22. 5. 2001; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5. 2001;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
22. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 22. 5. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 22. 5. 2001; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 22. 5. 2001; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa, izbris 22. 5. 2001;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
22. 5. 2001.

Rg-7181
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/03153 z dne 31. 5. 2001
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pri subjektu vpisa LESONIT Lesno kemična
industrija D.D. sedež: Nikole Tesle 11,
6250 ILIRSKA BISTRICA vpisanem pod
vložno št. 1/00121/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnikov in
članov nadzornega sveta, sprememba statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5037816
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor BRATOŽ EGON, Istrskega odreda 29,
6215 DIVAČA, razrešitev: 5. 12. 2000, za-
stopa brez omejitev.; preds.uprave BARZAZI
GIORGIO, Santo Stefano 100, BUIA, ITALI-
JA, imenovanje: 5. 12. 2000, zastopa brez
omejitev.; član uprave FANTONI GIOVANNI,
Via San Francesco 7, GEMONA DEL FRIULI,
ITALIJA, imenovanje: 5. 12. 2000, Član upra-
ve s področja komerciale in splošnih poslov.;
član uprave BRATOŽ EGON, Ulica Istrskega
odreda 29, 6215 DIVAČA, imenovanje: 5. 12.
2000, Član uprave v zvezi s tehničnim delova-
njem družbe.

Člani nadzornega sveta: SIMČIČ DRAGO,
izstop 5. 12. 2000; FAUST TATJANA, izstop
5. 12. 2000; GAŠPERČIČ KSENIJA, izstop
5. 12. 2000; CAINERO ENZO, vstop 5. 12.
2000; VIČIČ JOŽE, vstop 5. 12. 2000; MI-
LIČ BORIS, vstop 5. 12. 2000; KANALEC
GORAN, vstop 5. 12. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
(prečiščeno besedilo) z dne 05.12.2000.

KRANJ

Rg-4575
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03332 z dne 29. 3. 2001
pri subjektu vpisa TRIGLAVSKI NARODNI
PARK sedež: KIDRIČEVA 2, 4260 BLED
vpisanem pod vložno št. 1/00191/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: VPIS SPRE-
MEMBE IN USKLADITVE DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNO-
STI s temile podatki:

Matična št.: 5163846
Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje

parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
29. 3. 2001; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve, vpis 29. 3. 2001; 2211 Izda-
janje knjig, vpis 29. 3. 2001; 2215 Drugo
založništvo, vpis 29. 3. 2001; 4521 Splošna
gradbena dela, vpis 29. 3. 2001; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 29. 3. 2001; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li, vpis 29. 3. 2001; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami, vpis 29. 3. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 29. 3. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 29. 3.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 29. 3. 2001; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 29. 3. 2001; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas, d.n., vpis 29. 3. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obra-
tov, vpis 29. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
29. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 29. 3. 2001; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 29. 3. 2001; 6323 Druge pomož-
ne dejavnosti v zračnem prometu, vpis 29. 3.

2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 29. 3. 2001; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, vpis 29. 3.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe, vpis 29. 3. 2001; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
29. 3. 2001; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije, vpis 29. 3. 2001; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju naravoslovja, vpis 29. 3. 2001; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis
29. 3. 2001; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike, vpis 29. 3. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 29. 3. 2001;
75130 Dejavnost javnih ustanov za pospeše-
vanje poslovnih dejavnosti, vpis 29. 3. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 29. 3.
2001; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve, vpis 29. 3. 2001; 92511 De-
javnost knjižnic, vpis 29. 3. 2001; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulturne dediščine,
vpis 29. 3. 2001; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov, vpis
29. 3. 2001; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n., vpis 29. 3. 2001.

Rg-4587
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03559 z dne 14. 3. 2001
pri subjektu vpisa CENTER ZA KONTAKTNE
LEČE – OPTIKA, d.o.o., Bled sedež: LJUB-
LJANSKA C. 3, 4260 BLED vpisanem pod
vložno št. 1/01648/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENI-
KA ZARADI ODSVOJITVE POSLOVNEGA DE-
LEŽA, SPREMEMBA POSLOVNIH DELEŽEV,
IMENA IN NASLOVA DRUŽB., NASLOVA ZA-
STOPNIKA, USKLADITEV DEJ. s temile po-
datki:

Matična št.: 5459940
Ustanovitelji: BAŠKOVČ ANTON, UL. AN-

GELCE OCEPKOVE 5, 1000 LJUBLJANA
vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 22. 9. 2000; KRNAIČ PREMROU IVA-
NA, PREŽIHOVA C. 7 A, 4260 BLED vložek:
1.200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PREMROU VLADIMIR, PREŽIHOVA C. 7
A, 4260 BLED, imenovanje: 29. 8. 1991,
NEOMEJENO.

Dejavnost: 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov, vpis 14. 3. 2001; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 14. 3. 2001; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 14. 3.
2001; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki, vpis 14. 3. 2001; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki, vpis 14. 3. 2001; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 14. 3. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 14. 3. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 14. 3. 2001;
85122 Specialistična izvenbolnišnična zdrav-
stvena dejavnost, vpis 14. 3. 2001.

Rg-4851
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00675 z dne 29. 3. 2001

pri subjektu vpisa PR, šport in trgovina,
d.o.o. sedež: PUŠTAL 101, 4220 ŠKOFJA
LOKA vpisanem pod vložno št. 1/06045/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA DRUŽBENIKOV, DEJAVNOSTI IN
OSEB, POOBLAŠČENIH ZA ZASTOPANJE s
temile podatki:

Matična št.: 1199242
Ustanovitelji: PADEŽNIK BOŠTJAN, POD

PLEVNO 5, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
2.750.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 3. 2000; KASTELIC IZTOK, SUŠKA CE-
STA 38, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
2.750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PADEŽNIK BOŠTJAN, POD PLEVNO 5,
4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 27. 3.
2000, zastopa brez omejitev.; ostalo RUS
BORUT, PUŠTAL 101, 4220 ŠKOFJA LO-
KA, razrešitev: 27. 3. 2000, Pomočnik direk-
torja zastopa družbo neomejeno.; direktor
RUS BORUT, PUŠTAL 101, 4220 ŠKOFJA
LOKA, imenovanje: 27. 3. 2000, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 3542 Proizvodnja koles, vpis
29. 3. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 29. 3. 2001; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, vpis 29. 3.
2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis 29. 3.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 29. 3. 2001; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov, izbris 29. 3.
2001; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, izbris 29. 3. 2001; 55112 Dejavnost pen-
zionov, izbris 29. 3. 2001; 5530 Gostinske
storitve prehrane, izbris 29. 3. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 29. 3. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 29. 3. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 29. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
29. 3. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
29. 3. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
29. 3. 2001; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 29. 3. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 29. 3. 2001; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami, izbris 29. 3.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 29. 3. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 29. 3. 2001; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 29. 3. 2001; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 29. 3. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 29. 3. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 29. 3. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 29. 3.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa, vpis 29. 3. 2001.

Rg-4857
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00704 z dne 30. 3. 2001
pri subjektu vpisa PRO COMMERCE podjet-
je za propagandno in komercialno dejav-
nost, d.o.o. sedež: STRITARJEVA ULICA 5,
4000 KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/06714/00, vpisalo v sodni register tega
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sodišča: VPIS SPREMEMBE DEJAVNOSTI s
temile podatki:

Matična št.: 5288886
Dejavnost: 70200 Dajanje lastnih nepre-

mičnin v najem, vpis 30. 3. 2001.

Rg-4873
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00781 z dne 23. 3. 2001
pri subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve,
d.d. sedež: CESTA STE MARIE AUX MINES
5, 4290 TRŽIČ vpisanem pod vložno št.
1/00030/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: VPIS PREDLOGA ZA ZAČETEK PO-
STOPKA PRISILNE PORAVNAVE s temile po-
datki:

Matična št.: 5034701
Razno: Vpiše se zaznamba predloga dol-

žnika PEKO, d.d., za začetek postopka prisil-
ne poravnave z dne 21.3.2001. St
10/2001-1.

Rg-5281
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03255 z dne 6. 4. 2001
pri subjektu vpisa ALPINUM, turistično pod-
jetje, d.d. sedež: RIBČEV LAZ 50, 4265
BOHINJSKO JEZERO vpisanem pod vložno
št. 1/00044/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA STATUTA IN SPRE-
MEMBA ČLANOV NADZORNEGA SVETA s
temile podatki:

Matična št.: 5143837
Člani nadzornega sveta: GLUMPAK ANA,

izstop 28. 9. 2000; BIZJAK BORIS, izstop
10. 10. 2000; SKUMAVEC JOŽE, vstop
10. 10. 2000; NOVAK UROŠ, vstop 28. 9.
2000.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 10.10.2000.

Rg-5573
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00459 z dne 24. 4. 2001
pri subjektu vpisa A – DENT STUDIO, trgovi-
na in proizvodnja d.o.o. sedež: GOSPO-
SVETSKA UL. 10, 64000 KRANJ vpisanem
pod vložno št. 1/02394/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA OSNOV-
NEGA KAPITALA, VLOŽKOV DRUŽBENIKOV,
RAZŠIRITEV IN USKLADITEV DEJAVNOSTI,
SPR.ZASTOPNIKA IN NASLOVA DRUŽB.IN
ZASTOPNIKA, VPIS DRUŽBENE POG. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5842778
Sedež: GOSPOSVETSKA ULICA 10,

4000 KRANJ
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: DERŽEK BREDA, PIPANO-

VA 102, 4208 ŠENČUR vložek:
1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1991; ČENČIČ BOJAN, UL. MLADIN-
SKIH BRIGAD 20, 4000 KRANJ vložek:
1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1994; KRAJNC GORAZD, TRSTENIK 2 B,
4204 GOLNIK vložek: 1.000.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 5. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KRAJNC GORAZD, TRSTENIK 2 B, 4204
GOLNIK, imenovanje: 3. 5. 1994; direktor
ČENČIČ BOJAN, UL. MLADINSKIH BRIGAD
20, 4000 KRANJ, imenovanje: 20. 12. 2000.

Dejavnost: 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki, vpis 24. 4. 2001; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni

obliki, vpis 24. 4. 2001; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov, vpis 24. 4. 2001;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas, vpis 24. 4. 2001; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin, vpis 24. 4.
2001; 2754 Litje drugih neželeznih kovin,
vpis 24. 4. 2001; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija “, vpis 24. 4. 2001; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin, vpis 24. 4.
2001; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
vpis 24. 4. 2001; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 24. 4. 2001; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 24. 4.
2001; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki, vpis 24. 4. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 24. 4. 2001; 5170 Druga trgo-
vina na debelo, vpis 24. 4. 2001; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki, vpis 24. 4. 2001; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 24. 4. 2001; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 24. 4. 2001; 5274 Druga
popravila, d.n., vpis 24. 4. 2001; 6023 Drug
kopenski potniški promet, vpis 24. 4. 2001;
8513 Zobozdravstvena dejavnost, vpis
24. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 20.12.2000.

Rg-5576
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00476 z dne 9. 4. 2001
pri subjektu vpisa ALPINUM, turistično pod-
jetje, d.d. sedež: RIBČEV LAZ 50, 4265
BOHINJSKO JEZERO vpisanem pod vložno
št. 1/00044/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSEBE POOBLA-
ŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:

Matična št.: 5143837
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ROVERE VOJKO, OB KOPRIVNICI 15,
3000 CELJE, razrešitev: 31. 12. 2000; di-
rektor PEKLENIK ALEŠ, VRHOVCI C. XV 8,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 1. 2001.

Rg-5583
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00505 z dne 11. 4. 2001
pri subjektu vpisa MIGRO, Trgovsko, gostin-
sko, turistično podjetje, Bohinjs- ka Bistri-
ca, d.o.o. sedež: BROD 19 A, 64263 BO-
HINJSKA BISTRICA vpisanem pod vložno
št. 1/03631/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPI-
TALA, SPREMEMBA DELEŽA DRUŽBENIKA,
RAZŠIRITEV IN USKLADITEV DEJAVNOSTI s
temile podatki:

Matična št.: 5645492
Sedež: BROD 19 A, 4263 BOHINJSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNIK MARJAN, BROD 19

A, 4263 BOHINJSKA BISTRICA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Dejavnost: 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže, vpis 11. 4. 2001; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potreb-
ščin iz papirja, vpis 11. 4. 2001; 2125 Proiz-

vodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
vpis 11. 4. 2001; 5118 Posredništvo, speci-
alizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 11. 4. 2001; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 11. 4. 2001;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 11. 4.
2001; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 11. 4.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko, vpis 11. 4. 2001; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 11. 4. 2001; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 11. 4. 2001; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 11. 4. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 11. 4.
2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, vpis 11. 4. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 11. 4. 2001; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 11. 4. 2001; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln, vpis 11. 4.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
11. 4. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem, vpis 11. 4. 2001.

Rg-5623
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00603 z dne 17. 4. 2001
pri subjektu vpisa KROJ, modna konfekcija,
d.d., Škofja Loka sedež: KIDRIČEVA CE-
STA 81, 4220 ŠKOFJA LOKA vpisanem
pod vložno št. 1/00055/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA ČLANOV
NADZORNEGA SVETA, RAZŠIRITEV DEJAV-
NOSTI IN SPREMEMBA STATUTA s temile
podatki:

Matična št.: 5033250
Člani nadzornega sveta: BERTONCELJ

METKA, izstop 25. 5. 2000; UŠENIČNIK
MARTINA, vstop 25. 5. 2000.

Dejavnost: 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n., vpis 17. 4. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 17. 4. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 17. 4. 2001; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 17. 4. 2001; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 17. 4. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis 17. 4.
2001; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti, vpis 17. 4. 2001; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije, vpis 17. 4. 2001; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, vpis 17. 4. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 17. 4. 2001; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 17. 4. 2001; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 17. 4. 2001; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 17. 4. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 17. 4. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
17. 4. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 17. 4. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
17. 4. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 17. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 5.6.2000.
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Rg-5625
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00613 z dne 11. 4. 2001
pri subjektu vpisa ARHITEKTNI BIRO KRANJ
d.o.o. sedež: TOMŠIČEVA ULICA 6, 4000
KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/02528/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKOV ZA-
RADI ODSVOJITVE POSLOVNEGA DELEŽA
s temile podatki:

Matična št.: 5510929
Ustanovitelji: MARKIČ ANTONIJA, SPOD-

NJE DUPLJE 57, 4203 DUPLJE vložek:
1.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
22. 1. 2001; MARKIČ ŠTEFAN, SP. DUPLJE
57, 4203 DUPLJE vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 22. 1. 2001; ARHITEKT
BIRO KRANJ, D.O.O., TOMŠIČEVA ULICA
6, 4000 KRANJ vložek: 1.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 1. 2001; ARHITEKT
BIRO KRANJ, D.O.O., TOMŠIČEVA ULICA
6, 4000 KRANJ vložek: 100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 2001.

Rg-5629
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00623 z dne 10. 4. 2001
pri subjektu vpisa CPK, center za prestruk-
turiranje kadrov, Železarna Jesenice, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, sto- ritve in
usposabljanje invalidov, d.o.o., Jesenice
sedež: CESTA ŽELEZARJEV ŠT. 8, 4270
JESENICE vpisanem pod vložno št.
1/04174/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSEBE POOBLA-
ŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:

Matična št.: 5688361
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor FINŽGAR DRAGO, BEGUNJE 128 B,
4275 BEGUNJE, razrešitev: 5. 2. 2001, za-
stopa brez omejitev.; direktor ZUPANČIČ
IVANKA, CESTA REVOLUCIJE 2 B, 4270
JESENICE, imenovanje: 6. 2. 2001.

Rg-5661
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00703 z dne 18. 4. 2001
pri subjektu vpisa VIJA-TERAPIJA, proizvo-
dno, trgovsko in storitveno podjetje, Na-
klo, d.o.o. sedež: TEMNIŠKA 4, 4202 NA-
KLO vpisanem pod vložno št. 1/00843/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: POVE-
ČANJE OSNOVNEGA KAPITALA, POVEČA-
NJE DELEŽA DRUŽBENIKA, USKLADITEV
DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5339111
Osnovni kapital: 8.047.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN JANEZ, TEMNIŠKA

4, 4202 NAKLO vložek: 8.047.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Dejavnost: 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost, izbris 18. 4. 2001; 85121 Osnov-
na izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
vpis 18. 4. 2001; 85122 Specialistična am-
bulantna dejavnost, izbris 18. 4. 2001;
85122 Specialistična izvenbolnišnična zdrav-
stvena dejavnost, vpis 18. 4. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 18. 4.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa, vpis 18. 4. 2001.

Rg-5702
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00803 z dne 25. 4. 2001

pri subjektu vpisa JURČIČ & CO, podjetje za
transport, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.,
Škofja Loka sedež: BODOVLJE 9 A, 4220
ŠKOFJA LOKA vpisanem pod vložno št.
1/03122/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DEJAVNOSTI IN US-
KLADITEV S STANDARDNO KLASIFIKACIJO
DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5599741
Dejavnost: 55401 Točenje pijač in napit-

kov v točilnicah, izbris 25. 4. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 25. 4. 2001; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
25. 4. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 25. 4. 2001;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
izbris 25. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 25. 4. 2001; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis 25. 4. 2001.

Rg-5704
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00813 z dne 17. 4. 2001
pri subjektu vpisa ONIKS, d.d., podjetje za
kovinsko predelavo ter organiziranje in
razvoj Jesenice sedež: SPODNJI PLAVŽ 6,
4270 JESENICE vpisanem pod vložno št.
1/03096/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA IN USKLADITEV DE-
JAVNOSTI, SPREMEMBA STATUTA s temile
podatki:

Matična št.: 5556678
Dejavnost: 5510 Dejavnost hotelov in po-

dobnih obratov, vpis 17. 4. 2001; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov, iz-
bris 17. 4. 2001; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo, izbris 17. 4. 2001; 55112 De-
javnost penzionov, izbris 17. 4. 2001; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije, izbris
17. 4. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 17. 4. 2001; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 17. 4. 2001; 5522 Storitve kam-
pov, izbris 17. 4. 2001; 5522 Dejavnost kam-
pov, vpis 17. 4. 2001; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov,
vpis 17. 4. 2001; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
17. 4. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom, vpis 17. 4. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 17. 4. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 17. 4.
2001; 5530 Gostinske storitve prehrane, iz-
bris 17. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, izbris 17. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 17. 4. 2001; 55303 Dejavnost sla-
ščičarn, kavarn, vpis 17. 4. 2001; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov, vpis
17. 4. 2001; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis
17. 4. 2001; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 17. 4. 2001; 5540
Točenje pijač in napitkov, izbris 17. 4. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 17. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
17. 4. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
17. 4. 2001; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering), vpis 17. 4. 2001; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;

s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
17. 4. 2001; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 17. 4. 2001;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
izbris 17. 4. 2001; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg, vpis
17. 4. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 17. 4. 2001; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami, izbris 17. 4. 2001;
7415 Dejavnost holdingov, vpis 17. 4. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje, vpis 17. 4. 2001; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
17. 4. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 17. 4. 2001; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, izbris 17. 4. 2001; 7440
Oglaševanje, vpis 17. 4. 2001; 7470 Čišče-
nje stavb, vpis 17. 4. 2001; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa, izbris 17. 4. 2001; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 17. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 19.3.2001.

Rg-5710
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00831 z dne 17. 4. 2001
pri subjektu vpisa DIFA – TRADING, proiz-
vodnja in trženje, d.o.o., Jesenice sedež:
KIDRIČEVA 36 A, 4270 JESENICE vpisa-
nem pod vložno št. 1/05559/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: RARZŠIRITEV IN
USKLADITEV DEJAVNOSTI S STANDARDNO
KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI s temile podat-
ki:

Matična št.: 5909716
Osnovni kapital: 32.440.920,00 SIT
Dejavnost: 2735 Druga primarna predela-

va železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC “, izbris 17. 4. 2001; 2735
Druga primarna predelava železa, jekla, proiz-
vodnja ferozlitin (zunaj ECSC), vpis 17. 4.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 17. 4. 2001; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 17. 4. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 17. 4. 2001.

Rg-5717
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00857 z dne 6. 4. 2001
pri subjektu vpisa ŽELEZARNA JESENICE,
d.o.o. sedež: C. ŽELEZARJEV ŠT. 8, 4270
JESENICE vpisanem pod vložno št.
1/02212/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: VPIS PREDLOGA ZA ZAČETEK PO-
STOPKA PRISILNE PORAVNAVE s temile po-
datki:

Matična št.: 5475619
Razno: Vpiše se zaznamba predloga dol-

žnika Železarna Jesenice, d.o.o., z dne
5.4.2001, ki ga zastopa odvetnik Mihael Sav-
nik iz Kranja, za začetek postopka prisilne
poravnave. St 11/2001-1.

Rg-5723
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00878 z dne 11. 4. 2001
pri subjektu vpisa DOMUS, energetika in
finančne storitve, d.o.o., Škofja Loka se-
dež: GROHARJEVO NASELJE 23, 64220
ŠKOFJA LOKA vpisanem pod vložno št.
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1/05072/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME, SKR. FIRME,
ZASTOPNIKA, AKTA O UST., OSOVNEGA
KAPITALA, SPREMEMBA VLOŽKOV, RAZŠI-
RITEV IN USKLADITEV DEJAVNOSTI s temile
podatki:

Matična št.: 5788200
Firma: DOMUS, energetika d.o.o.,
Skrajšana firma: DOMUS d.o.o.
Sedež: GROHARJEVO NASELJE 23,

4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODNIK MILAN, GROHAR-

JEVO NASELJE 23, 4220 ŠKOFJA LOKA
vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 9. 1994; VODNIK ANDREJA, GRO-
HARJEVO NASELJE 23, 4220 ŠKOFJA LO-
KA vložek: 642.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 13. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo
VODNIK ANDREJA, GROHARJEVO NASE-
LJE 23, 4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev:
13. 10. 2000, Pomočnik direktorja zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, izbris
11. 4. 2001; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 11. 4. 2001; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva, vpis 11. 4. 2001; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n., vpis 11. 4. 2001; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov, vpis
11. 4. 2001; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n., vpis 11. 4. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 11. 4.
2001; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 11. 4. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 11. 4.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 11. 4.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, vpis 11. 4. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 11. 4.
2001; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 11. 4. 2001; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
11. 4. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 11. 4.
2001; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, izbris 11. 4.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, izbris 11. 4. 2001; 71401 Izposoja-
nje športne opreme, vpis 11. 4. 2001;
71402 Dejavnost videotek, vpis 11. 4.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 11. 4. 2001; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, izbris
11. 4. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 11. 4. 2001;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 11. 4. 2001; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje, izbris 11. 4. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 11. 4. 2001; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, izbris 11. 4.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 11. 4. 2001; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
11. 4. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 11. 4. 2001; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, iz-
bris 11. 4. 2001; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 11. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 13.11.2000.

Rg-5744
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00933 z dne 25. 4. 2001
pri subjektu vpisa ŽELEZARNA JESENICE,
d.o.o. sedež: C. ŽELEZARJEV ŠT. 8, 4270
JESENICE vpisanem pod vložno št.
1/02212/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: ZAZNAMBA SKLEPA O UMIKU PRE-
DLOGA PRISILNE PORAVNAVE s temile po-
datki:

Matična št.: 5475619
Razno: Vpiše se zaznamba sklepa, opr. št.

St 2/2000-153 z dne 5.4.2001, ki je postal
pravnomočen dne 21.4.2001, s katerim je bil
postopek prisilne poravnave, zaradi umika pre-
dloga, ustavljen.

Rg-6238
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03356 z dne 26. 4. 2001
pri subjektu vpisa MTP, trgovina in marke-
ting, d.o.o., Kranj sedež: HRASTJE 94,
4000 KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/01355/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPI-
TALA, SPREMEMBA VLOŽKOV DRUŽBENI-
KOV s temile podatki:

Matična št.: 5838789
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLAJNAR FRANC, HRAS-

TJE 94, 4000 KRANJ vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5. 1990; POLAJ-
NAR PAŠKA, HRASTJE 94, 4000 KRANJ
vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 6. 1994.

Rg-6353
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00706 z dne 7. 5. 2001
pri subjektu vpisa SIMS, podjetje za grade-
ni inženiring in projektivo, d.o.o., Lesce
sedež: ČOPOVA 2 A, 4248 LESCE vpisa-
nem pod vložno št. 1/04650/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: POVIŠANJE
OSNOVNEGA KAPITALA IN OSNOVNEGA
VLOŽKA, SPREMEMBA DEJAVNOSTI IN AK-
TA O USTANOVITVI s temile podatki:

Matična št.: 5755387
Firma: SIMS, podjetje za gradbeni inže-

niring in projektivo, d.o.o., Lesce
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMREKAR SONJA, ČOPO-

VA 2 A, 4248 LESCE vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 7. 5. 2001; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje, vpis 7. 5. 2001;
4521 Splošna gradbena dela, vpis 7. 5.
2001; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela, vpis 7. 5. 2001; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 7. 5. 2001; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda, vpis 7. 5. 2001; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok, vpis 7. 5.
2001; 4531 Električne inštalacije, vpis 7. 5.
2001; 4532 Izolacijska dela, vpis 7. 5. 2001;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije, vpis 7. 5. 2001; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 7. 5. 2001; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela, vpis 7. 5. 2001; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 7. 5. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 7. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in stek-
larska dela, vpis 7. 5. 2001; 4545 Druga

zaključna gradbena dela, vpis 7. 5. 2001;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 7. 5. 2001; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 7. 5. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili, vpis 7. 5. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, vpis 7. 5.
2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje, vpis 7. 5. 2001; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 7. 5.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
7. 5. 2001; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 7. 5. 2001; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 7. 5. 2001; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 7. 5.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 7. 5.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 7. 5. 2001; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 7. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 7. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 7. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 7. 5. 2001; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 7. 5. 2001; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 7. 5.
2001; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 7. 5. 2001; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis 7. 5.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 7. 5.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 7. 5. 2001; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 7. 5.
2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 7. 5. 2001; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 7. 5. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 7. 5. 2001; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 7. 5. 2001.

Rg-6360
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00750 z dne 26. 4. 2001
pri subjektu vpisa JASNA TURIZEM, d.d.,
Kranjska gora sedež: VRŠIŠKA 41, 4280
KRANJSKA GORA vpisanem pod vložno št.
1/05394/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA ČLANOV NADZOR-
NEGA SVETA s temile podatki:

Matična št.: 5860121
Člani nadzornega sveta: HABJANIČ TINA,

izstop 19. 12. 2000; ŽMAVC SUZANA, iz-
stop 19. 12. 2000; CETIN-TURK ESTELA,
vstop 19. 12. 2000; LAZNIK ANDREJ, vstop
19. 12. 2000.

Rg-6367
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00809 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa ISKRAEMECO,
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN SVETOVA-
NJE, d.d. sedež: SAVSKA LOKA 4, 4000
KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/06255/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA KAPI-
TALA Z VLOŽKI V ZVEZI Z ODOBRENIM
KAPITALOM s temile podatki:

Matična št.: 1303929
Osnovni kapital: 1.148.170.000,00 SIT
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Rg-6378
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00918 z dne 26. 4. 2001
pri subjektu vpisa ISKRA STIKALA, industri-
ja nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d.
Kranj sedež: SAVSKA LOKA 4, 4000
KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/01289/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA ČLANOV NADZOR-
NEGA SVETA s temile podatki:

Matična št.: 5045142
Člani nadzornega sveta: URŠIČ FRANC,

izstop 21. 3. 2001; GORENC DRAGO, iz-
stop 3. 4. 2001.

Rg-6397
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01506 z dne 8. 5. 2001
pri subjektu vpisa ALPINUM, turistično pod-
jetje, d.d. sedež: RIBČEV LAZ 50, 4265
BOHINJSKO JEZERO vpisanem pod vložno
št. 1/00044/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: VPIS PREDLOGA ZA ZAČETEK PO-
STOPKA PRISILNE PORAVNAVE s temile po-
datki:

Matična št.: 5143837
Razno: Vpiše se zaznamba predloga dol-

žnika ALPINUM d.d. z dne 7.5.2001 za zače-
tek postopka prisilne poravnave. St
21/2001-1.

Rg-6666
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02749 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa LOKAINVEST, podjetje za
svetovalni inženiring, d.o.o., Škofja Loka
sedež: KAPUCINSKI TRG 7, 4220 ŠKOF-
JA LOKA vpisanem pod vložno št.
1/00002/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKOV IN
POSLOVNIH DELEŽEV, TIPA, POOBLASTI-
LA ZASTOPNIKA, VPIS TRAJNEGA NADZOR-
NEGA SVETA IN SPREMEMBA ČLANOV
NADZORNEGA SVETA s temile podatki:

Matična št.: 5072115
Ustanovitelji: SKLAD ZA RAZVOJ D.D.,

KOTNIKOVA 28, 1000 LJUBLJANA vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 3. 1997;
KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN IN-
VALIDSKEGA ZAVAROVANJA, KOLODVOR-
SKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 10. 1998;
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD, MA-
LA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 1. 1998; AKTI-
VA AVANT I D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA
156 – WTC, 1000 LJUBLJANA vložek:
21.081.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1998; BERNARD LADISLAV, HA-
FNERJEVO NASELJE 35, 4220 ŠKOFJA LO-
KA vložek: 1.931.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 10. 1996; BEŠTER JOŽE, VIRMA-
ŠE 12, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
1.511.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1996; BOGATAJ IVAN, ZMINEC 76,
4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 1.430.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; BRES-
KVAR MATJAŽ, PARTIZANSKA C. 43, 4220
ŠKOFJA LOKA vložek: 1.522.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; ČINKU
JON, PODLUBNIK 206, 4220 ŠKOFJA LO-
KA vložek: 924.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 10. 1996; GREGORC ANKA, GO-
DEŠIČ 164, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:

955.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1996; KOS PAVEL, POLJANE 87, 4223 PO-
LJANE vložek: 1.029.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 3. 10. 1996; KOVAČ BOJAN,
GRENC 5, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
1.470.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1996; KROFL DRAGUTIN, BERTON-
CLJEVA 47, 4000 KRANJ vložek:
1.564.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1996; MARN MILAN, SVETI DUH 92,
4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 1.750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; PET-
ERNEL ANGELA, PODLUBNIK 154, 4220
ŠKOFJA LOKA vložek: 932.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; POKORN MA-
RIJA, POTOČNIKOVA 6, 4220 ŠKOFJA LO-
KA vložek: 1.343.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 10. 1996; RAŠIČ IZETA, PODLUB-
NIK 152, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
645.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1996; SOKAČ MARIJA, FRANKOVO NASE-
LJE 173, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 6. 2000; ZIHERL
JANEZ, SVETI DUH 3, 4220 ŠKOFJA LOKA
vložek: 1.469.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 10. 1996; ZORMAN PETER, POD-
LUBNIK 176, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 6. 2000;
TERŽAN TINKA, FRANKOVO NASELJE 171,
4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 308.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; PET-
AN MARTIN, STARA C. 26, 4220 ŠKOFJA
LOKA vložek: 1.507.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 3. 10. 1996; LUŽNIK MARIJA,
TRATA 39, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 6. 2000; DEBE-
LJAK DRAGICA, PODLUBNIK 243, 4220
ŠKOFJA LOKA vložek: 162.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; MOHORIČ
FRANC, ŠEVLJE 48, 4227 SELCA NAD ŠK.
LOKO vložek: 1.651.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 3. 10. 1996; MRAK ROZA, ZMI-
NEC 71, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 9. 1998; MRAK
ANTON, ZMINEC 71, 4220 ŠKOFJA LOKA
vložek: 1.727.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 10. 1996; ROZMAN PETER, POD-
LUBNIK 291, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
2.825.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1996; PUSTOVRH MIROSLAV, JEŠE-
TOVA 30 D, 4000 KRANJ vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 6. 4. 2000; NOVAK
MARTA, PODLUBNIK 155, 4220 ŠKOFJA
LOKA vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 10. 1996; BRATUŽ MAJA, POD-
LUBNIK 3, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1996; BRATUŽ BORUT, PODLUBNIK 3,
4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 48.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; BRATUŽ
MARIJA, PODLUBNIK 3, 4220 ŠKOFJA LO-
KA vložek: 170.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 10. 1996; KOVAČ SAŠO, GRENC
5, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek: 60.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1996; DOLI-
NAR ZOFIJA, PODLUBNIK 224, 4220 ŠKOF-
JA LOKA vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 29. 5. 2000; DOLINAR MARKO, POD-
LUBNIK 224, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 5. 2000;
DOLINAR IGOR, PODLUBNIK 224, 4220
ŠKOFJA LOKA vložek: 0,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 29. 5. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo
BARBIČ SREČO, GALETOVA 5, 4000

KRANJ, razrešitev: 1. 5. 1998, ZAČASNI DI-
REKTOR, družbo vodi samostojno in na la-
stno odgovornost.; direktor BARBIČ SREČO,
GALETOVA 5, 4000 KRANJ, imenovanje:
1. 5. 1998, zastopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: KOVAČ BOJAN,
izstop 20. 3. 1998; BRESKVAR MATJAŽ, iz-
stop 20. 3. 1998; TERŽAN TINA, izstop
20. 3. 1998; MAHNE NATAŠA, vstop 20. 3.
1998; ZORMAN PETER, izstop 1. 6. 2000;
BEŠTER JOŽE, vstop 1. 6. 2000; TERŽAN
TINA, vstop 20. 3. 1998.

Rg-6668
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02873 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa ISKRATEL, telekomuni-
kacijski sistemi, d.o.o., Kranj sedež: LJUB-
LJANSKA C. 24 A, 4000 KRANJ vpisanem
pod vložno št. 1/00440/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: VPIS SPREMEMBE
DRUŽBENIKOV s temile podatki:

Matična št.: 5293162
Ustanovitelji: POTEZA borzno posredniška

družba, d.d., Ljubljana imetnik skupnega po-
slovnega deleža, DUNAJSKA 22, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 4. 2000; POTEZA NALOŽBE podjetje za
naložbe in financiranje, d.o.o. imetnik sku-
pnega poslovnega deleža, DUNAJSKA 22,
1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 13. 4. 2000.

Rg-6672
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03119 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa RADIKOVIČ – KLJUČI,
podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovi-
no, d.o.o. sedež: KEBETOVA 8, 4000
KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/02622/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA KAPI-
TALA, VLOŽKOV DRUŽBENIKOV IN USKLA-
DITEV DEJAVNOSTI S STANDARDNO KLA-
SIFIKACIJO DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5529069
Osnovni kapital: 49.671.175,14 SIT
Ustanovitelji: RADIKOVIČ ZALKA, KEBE-

TOVA 8, 4000 KRANJ vložek:
17.384.911,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 9. 1991; RADIKOVIČ FRANJO, KEBE-
TOVA 8, 4000 KRANJ vložek:
17.384.911,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1994; RADIKOVIČ FRANJO, ML., KE-
BETOVA 8, 4000 KRANJ vložek:
14.901.352,54 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1997.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
18. 5. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no, vpis 18. 5. 2001; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin, izbris 18. 5.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 18. 5. 2001; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin, izbris 18. 5.
2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže, vpis 18. 5. 2001; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov, izbris 18. 5. 2001;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav,
vpis 18. 5. 2001; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in, izbris
18. 5. 2001; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme
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za snemanje in predvajanje zvoka in s, vpis
18. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 18. 5. 2001; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, izbris 18. 5.
2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
18. 5. 2001; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije, izbris 18. 5. 2001; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov, izbris 18. 5.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 18. 5. 2001; 5522
Storitve kampov, izbris 18. 5. 2001; 55220
Dejavnost kampov, vpis 18. 5. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 18. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 18. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 18. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
18. 5. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
18. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
18. 5. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
18. 5. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
18. 5. 2001; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 18. 5. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 18. 5. 2001; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami, izbris 18. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 18. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 18. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 18. 5. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 18. 5. 2001.

Rg-6674
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03127 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa PERFECT, podjetje za tr-
govino, marketing in posredovanje, d.o.o.,
Kranj sedež: BETONOVA 13 A, 4000
KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/01553/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME, SKR. FIRME,
OSNOVNEGA KAPITALA, DRUŽBENIKA,
VLOŽKA DRUŽBENIKA, ZASTOPNIKA DE-
JAVNOSTI, USKLADITEV DEJAVNOSTI S
KLASIFIKACIJO s temile podatki:

Matična št.: 5415276
Firma: PERFECT Trgovina, marketing

in posredovanje d.o.o.
Skrajšana firma: PERFECT d.o.o.
Osnovni kapital: 2.870.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUKOVNIK EMILIJA, BETO-

NOVA 13 A, 4000 KRANJ vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 30. 6. 2000; BUKOV-
NIK FRANC, PŠEVO 12, 4000 KRANJ vlo-
žek: 2.870.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BUKOVNIK EMILIJA, BETONOVA 13 A,
4000 KRANJ, razrešitev: 30. 6. 2000, zasto-
pa brez omejitev.; direktor BUKOVNIK
FRANC, PŠEVO 12, 4000 KRANJ, imenova-
nje: 30. 6. 2000, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 18. 5.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 18. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 18. 5. 2001; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki, vpis 18. 5. 2001;

5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
18. 5. 2001; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, vpis 18. 5. 2001; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, vpis 18. 5. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili, vpis 18. 5. 2001;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozme-
tiko, vpis 18. 5. 2001; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
18. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
18. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 18. 5. 2001; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
18. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom, vpis 18. 5. 2001; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 18. 5. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 18. 5. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 18. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 18. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 18. 5. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 18. 5. 2001; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
18. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
18. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 18. 5. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 18. 5. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 18. 5. 2001; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 18. 5. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 18. 5. 2001; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 18. 5. 2001; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 18. 5.
2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 18. 5. 2001; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 18. 5. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 18. 5. 2001; 5274 Druga popravila,
d.n., vpis 18. 5. 2001; 6023 Drug kopenski
potniški promet, vpis 18. 5. 2001; 6024 Ce-
stni tovorni promet, vpis 18. 5. 2001; 6311
Prekladanje, vpis 18. 5. 2001; 6312 Skladi-
ščenje, vpis 18. 5. 2001; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis
18. 5. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 18. 5. 2001;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 18. 5. 2001; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 18. 5.
2001; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 18. 5. 2001; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis 18. 5.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 18. 5.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 18. 5. 2001; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 18. 5.
2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 18. 5. 2001; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 18. 5. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 18. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 18. 5. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 18. 5. 2001; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 18. 5. 2001;

74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 18. 5. 2001; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n., vpis 18. 5. 2001.

Rg-6678
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03230 z dne 18. 5. 2001
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JAKO-
BA ALJAŽA sedež: TONČKA DEŽMANA 1,
4000 KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/00276/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME ZAVODA,
SPREMEBA USTANOVITELJA, SPREMEM-
BA IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S STAN-
DARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI s te-
mile podatki:

Matična št.: 5204941
Firma: OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJA-

ŽA KRANJ
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE

KRANJ, KRANJ, 4000 KRANJ vložek: 0,00
SIT, ostalo, izstop: 8. 9. 1999; MESTNA OB-
ČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000
KRANJ vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.viši-
ne, vstop: 8. 9. 1999.

Dejavnost: 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
18. 5. 2001; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, vpis 18. 5. 2001; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
18. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln, vpis 18. 5. 2001; 5274
Druga popravila, d.n., vpis 18. 5. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 18. 5. 2001; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet, vpis 18. 5. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 18. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 18. 5. 2001; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis 18. 5.
2001; 72600 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 18. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
18. 5. 2001; 74810 Fotografska dejavnost,
vpis 18. 5. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 18. 5. 2001; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
vpis 18. 5. 2001; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje, vpis 18. 5. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 18. 5.
2001; 92130 Kinematografska dejavnost,
vpis 18. 5. 2001; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve, vpis 18. 5. 2001;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov, vpis 18. 5. 2001; 92511 Dejavnost knjiž-
nic, vpis 18. 5. 2001; 92610 Obratovanje
športnih objektov, vpis 18. 5. 2001; 92623
Druge športne dejavnosti, vpis 18. 5. 2001.

Rg-6679
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03352 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa LIMOS, loška industrija
mesnopredelovalne opreme in strojev,
d.o.o. sedež: KIDRIČEVA C. 51, 4220
ŠKOFJA LOKA vpisanem pod vložno št.
1/00108/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA ČLANOV NADZOR-
NEGA SVETA, SPREMEMBA OSEBE POO-
BLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podat-
ki:

Matična št.: 5071941
Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo

SUŠNIK JANEZ, SP. TRG 13, 4220 ŠKOFJA
LOKA, razrešitev: 3. 11. 2000, Začasna upra-
va – direktor zastopa brez omejitev.; direktor



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 3731

BREZAR TOMAŽ, ŽABNICA 7, 4209 ŽABNI-
CA, imenovanje: 3. 11. 2000.

Člani nadzornega sveta: KALAN JANEZ,
izstop 12. 12. 1997; RISTIČ DAMLJEN, iz-
stop 12. 12. 1997; SMUK PETER, vstop
22. 5. 2000; BRELIH VINKO, vstop 22. 5.
2000.

Rg-6715
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00518 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa IZID, računalniško infor-
macijski inženiring, d.o.o., Jesenice sedež:
INDUSTRIJSKA ULICA 2 A, 4270 JESENI-
CE vpisanem pod vložno št. 1/05326/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA DRUŽBENIKOV IN POSLOVNIH DE-
LEŽEV, NASLOVA DRUŽBENICE, SPRE-
MEMBA DRUŽBENE POGODBE IN DEJAV-
NOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5862132
Ustanovitelji: KALAN ANTON, POD GOZ-

DOM 17, 4270 JESENICE vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 12. 2000; ŠČAVNIKAR STEVO, CESTA
1. MAJA 46, 4270 JESENICE vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; ŠČANIČAR STEVO, CESTA
1.MAJA 46, 4270 JESENICE vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; ŠČAVNIČAR IVO, TITOVA 18,
4270 JESENICE vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 28. 12. 2000; KOL-
MAN ROMAN, CESTA REVOLUCIJE 3, 4270
JESENICE vložek: 100.000,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 28. 12. 2000; AŽMAN ALEK-
SANDER, HEROJA VERDNIKA 24, 4270 JE-
SENICE vložek: 100.000,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 8. 1. 2001; TOMAZIN TOMAŽ,
BOKALOVA 10, 4270 JESENICE vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 12. 2000; MIKO JANEZ, GRADNIKOVA
71, 4240 RADOVLJICA vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 2000; SO-
KLIČ JURIJ, PODHOM 56, 4247 ZGORNJE
GORJE vložek: 100.000,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 28. 12. 2000; VENGAR JASMI-
NA, ULICA VIKTORJA KEJŽARJA 38, 4270
JESENICE vložek: 100.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 12. 7. 1994; SREDANOVIČ
BOGDAN, SVETINOVA 19, 4270 JESENICE
vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 28. 12. 2000; KOŠIR TINE, ZAPUŽE
4, 4275 BEGUNJE vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 28. 12. 2000; MARIN-
KOVSKI FRANČIŠKA, C. 1. MAJA 131, 4270
JESENICE vložek: 100.000,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 28. 12. 2000; TURK SODJA
MAKSIMILJANA, V DOBJE 3, 4260 BLED
vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 28. 12. 2000; MZR, D.O.O., VRBNJE
66, 4240 RADOVLJICA vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 2000; MZR,
D.O.O., VRBNJE 66, 4240 RADOVLJICA vlo-
žek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; MZR, D.O.O., VRBNJE 66,
4240 RADOVLJICA vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 2000; ŠUBIC
BRANKO, SORŠKA CESTA 16, 4000 KRANJ
vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 12. 2000; ŠUBIC BRANKO, SOR-
ŠKA CESTA 16, 4000 KRANJ vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; ŠUBIC BRANKO, SORŠKA
CESTA 16, 4000 KRANJ vložek:

100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000; ŠUBIC BRANKO, SORŠKA
CESTA 16, 4000 KRANJ vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 2001.

Dejavnost: 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, izbris
17. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, izbris 17. 5. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, izbris 17. 5. 2001; 52482 Dejavnost cve-
tličarn, izbris 17. 5. 2001; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi, izbris 17. 5. 2001; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom, izbris 17. 5. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, izbris 17. 5. 2001; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, izbris 17. 5.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, izbris 17. 5. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 17. 5.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n., izbris 17. 5. 2001; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju naravoslovja, izbris 17. 5. 2001; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, izbris 17. 5. 2001; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, izbris
17. 5. 2001; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine, izbris
17. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 17. 5. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 17. 5. 2001; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo, izbris 17. 5. 2001;
92512 Dejavnost arhivov, izbris 17. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 13.2.2001.

Rg-6717
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00524 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa AHATSERVIS trgovina in
storitve, d.o.o. sedež: BAŠELJ 15/C, 4205
PREDDVOR vpisanem pod vložno št.
1/06342/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKOV IN
VLOŽKOV ZARADI ODSVOJITVE POSLOV-
NEGA DELEŽA, RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI,
SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI s temi-
le podatki:

Matična št.: 5834287
Ustanovitelji: KRAČUN ALOJZ, TRNO-

VELJSKA CESTA 5, 3000 CELJE vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
6. 12. 2000; ROBLEK ANTON, BAŠELJ 15
c, 4205 PREDDVOR vložek: 2.950.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1998.

Dejavnost: 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo, izbris 17. 5. 2001; 29240 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n., vpis
17. 5. 2001; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen op, vpis
17. 5. 2001; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim materi-
alom, izbris 17. 5. 2001; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, izbris 17. 5.
2001; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 17. 5. 2001; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo, izbris 17. 5. 2001;
55112 Dejavnost penzionov, izbris 17. 5.
2001; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije, izbris 17. 5. 2001; 5522 Dejavnost
kampov, vpis 17. 5. 2001; 55220 Storitve

kampov, izbris 17. 5. 2001; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas, izbris 17. 5. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitini-
ških in sindikalnih domov, vpis 17. 5. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 17. 5. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom, vpis 17. 5. 2001; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, interna-
tov, vpis 17. 5. 2001; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n., vpis 17. 5. 2001; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 17. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
17. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
17. 5. 2001; 5540 Točenje pijač in napitkov,
izbris 17. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah, izbris 17. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 17. 5. 2001; 55510
Storitve menz, izbris 17. 5. 2001; 55510 De-
javnost menz, vpis 17. 5. 2001; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 17. 5. 2001; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 17. 5.
2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 17. 5. 2001; 7415 Dejavnost
holdingov, vpis 17. 5. 2001; 74150 Upravlja-
nje s holding družbami, izbris 17. 5. 2001;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, iz-
bris 17. 5. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
17. 5. 2001; 74400 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 17. 5. 2001; 7483 Tajniška dela in
prevajanje, izbris 17. 5. 2001; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris 17. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 14.2.2001.

Rg-6731
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00705 z dne 16. 5. 2001
pri subjektu vpisa NEVRON Informacijske in
telekomunikacijske storitve d.o.o. sedež:
ČEŠNJICA 54, 4228 ŽELEZNIKI vpisanem
pod vložno št. 1/05922/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽ-
BENIKOV IN POSLOVNIH DELEŽEV, SPRE-
MEMBA OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZA-
STOPANJE s temile podatki:

Matična št.: 5986761
Ustanovitelji: KOKALJ ROK, ŠEVLJE 31,

4227 SELCA vložek: 1.116.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 2. 2000; PERČIČ
ALJOŠA, CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 14,
4000 KRANJ vložek: 744.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 3. 2001; BERGANT SI-
MON, ZGORNJA LUŠA 20, 4227 SELCA
vložek: 1.116.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 2. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PERČIČ ALJOŠA, C, KOKRŠKEGA
ODREDA 4, 4000 KRANJ, razrešitev: 2. 3.
2001, zastopa brez omejitev.

Rg-6765
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00888 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa LAS VEGAS, gostinstvo,
trgovina in turizem, d.o.o., Jesenice se-
dež: TITOVA 92/a, 64270 JESENICE vpi-
sanem pod vložno št. 1/05430/00, vpisalo v
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sodni register tega sodišča: SPREMEMBA
FIRME, SKRAJŠANE FIRME, SEDEŽA,
DRUŽBENIKOV, OSEBE POOBLAŠČENE
ZA ZASTOPANJE, AKTA DRUŽBE IN USKLA-
DITEV DEJAVNOSTI S SKD s temile podatki:

Matična št.: 5891701
Firma: LAS VEGAS gostinstvo, trgovina

in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: LAS VEGAS d.o.o.
Sedež: ALPSKA C. 62, 4248 LESCE
Ustanovitelji: GAŠPERIN JOŽE, BEGUNJE

NA GORENJSKEM 8, 4275 BEGUNJE vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1995; HORVAT ROBERT, TITOVA
92/a, 4271 JESENICE vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HORVAT ROBERT, TITOVA 92/a, 4271
JESENICE, razrešitev: 5. 4. 2001, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
17. 5. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino, vpis 17. 5. 2001; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin, izbris
17. 5. 2001; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 17. 5. 2001;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin,
izbris 17. 5. 2001; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže, vpis 17. 5. 2001;
4010 Oskrba z elektriko, izbris 17. 5. 2001;
40104 Prenos elektrike, vpis 17. 5. 2001;
40105 Distribucija elektrike, vpis 17. 5.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov, vpis 17. 5. 2001; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, izbris 17. 5.
2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
17. 5. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 17. 5. 2001; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 17. 5. 2001; 5522 Storitve
kampov, izbris 17. 5. 2001; 55220 Dejav-
nost kampov, vpis 17. 5. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, izbris 17. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 17. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 17. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
17. 5. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
17. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
17. 5. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
17. 5. 2001; 60220 Dejavnost taksistov,
vpis 17. 5. 2001; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
17. 5. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 17. 5.
2001; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev, izbris 17. 5. 2001; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
17. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 17. 5. 2001; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
17. 5. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, izbris 17. 5. 2001; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 17. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 17. 5. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 17. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 17. 5. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 17. 5.
2001; 93030 Pogrebna dejavnost, vpis
17. 5. 2001; 9304 Pogrebne storitve, izbris

17. 5. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 17. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 8.5.2001.

Rg-6973
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02706 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa GORENJC, splo-
šno gradbeno podjetje, d.o.o. sedež:
LJUBLJANSKA C. 11, 4240 RADOVLJI-
CA vpisanem pod vložno št. 1/00225/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: RAZ-
ŠIRITEV IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNO-
STI, SPREMEMBA DRUŽBENE POGOD-
BE s temile podatki:

Matična št.: 5075459
Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje

parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
21. 5. 2001; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene, vpis 21. 5. 2001; 1413
Pridobivanje skrilavcev, vpis 21. 5. 2001;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč,
vpis 21. 5. 2001; 2030 Stavbno mizarstvo,
vpis 21. 5. 2001; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže, vpis 21. 5. 2001; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja, vpis
21. 5. 2001; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo, vpis 21. 5. 2001; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
21. 5. 2001; 2665 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa, izbris 21. 5. 2001; 2670
Obdelava naravnega kamna, vpis 21. 5.
2001; 2734 Vlečenje žice, vpis 21. 5. 2001;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva, vpis 21. 5. 2001; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
vpis 21. 5. 2001; 2852 Splošna mehanična
dela, vpis 21. 5. 2001; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja, vpis 21. 5. 2001; 28622
Proizvodnja orodja za stroje, vpis 21. 5. 2001;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
21. 5. 2001; 2871 Proizvodnja jeklenih bo-
bnov, sodov in podobnih posod, vpis 21. 5.
2001; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže, vpis 21. 5. 2001; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., izbris 21. 5.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 21. 5. 2001;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indus-
trijske opreme, ladij, letal, vpis 21. 5. 2001;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 21. 5. 2001; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 21. 5. 2001; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 21. 5.
2001; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 21. 5.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 21. 5. 2001; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, vpis 21. 5. 2001;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 21. 5. 2001; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 21. 5.
2001; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 21. 5. 2001; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 21. 5.

2001; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji, vpis 21. 5. 2001; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji, vpis 21. 5.
2001; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo, vpis 21. 5. 2001; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 21. 5. 2001; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 21. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 21. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 21. 5. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 21. 5. 2001; 5522 Storitve
kampov, izbris 21. 5. 2001; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas, izbris 21. 5. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 21. 5. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
21. 5. 2001; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering), vpis 21. 5. 2001; 6023 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 21. 5. 2001;
6311 Prekladanje, vpis 21. 5. 2001; 6312
Skladiščenje, vpis 21. 5. 2001; 6521 Finan-
čni zakup (leasing), vpis 21. 5. 2001; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
21. 5. 2001; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 21. 5.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami, vpis 21. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 21. 5. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 21. 5.
2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 21. 5. 2001; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, izbris 21. 5. 2001; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, izbris 21. 5. 2001; 74201 0 Ge-
odetsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 21. 5. 2001; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje, vpis 21. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 7470 Čiščenje
stavb, vpis 21. 5. 2001; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 21. 5. 2001;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
21. 5. 2001; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov, vpis 21. 5. 2001; 90004 Kanalizaci-
ja in delovanje čistilnih naprav, vpis 21. 5.
2001; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne, vpis 21. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 7.6.2000.

Rg-6974
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02763 z dne 21. 5. 2001
pri subjektu vpisa ATELJE B & M, podjetje
za vizuelne komunikacije, propagando in
design, d.o.o., Radovljica sedež: LANCO-
VO 7 D, 4240 RADOVLJICA vpisanem pod
vložno št. 1/02704/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENI-
KA IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S STAN-
DARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI s te-
mile podatki:

Matična št.: 5585350
Ustanovitelji: KOKELJ BORUT, KIDRIČE-

VA C. 15, 4260 BLED vložek: 1.110.747,50
SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 7. 2000; KO-
KELJ MIRAN, ROŽNA DOLINA 14, 4248
LESCE vložek: 2.221.495,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 12. 1996.
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Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 21. 5. 2001; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, izbris 21. 5.
2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
21. 5. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 21. 5. 2001; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 21. 5. 2001; 5522 Storitve kam-
pov, izbris 21. 5. 2001; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 21. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 21. 5. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 21. 5. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah, izbris 21. 5.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih, vpis 21. 5. 2001;
5551 Storitve menz, izbris 21. 5. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 21. 5. 2001;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n. “, izbris 21. 5. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 21. 5. 2001.

Rg-6975
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02810 z dne 21. 5. 2001
pri subjektu vpisa BIŽU, d.o.o., trgovina in
posredništvo Kranj sedež: GOLNIŠKA C.
4, 4000 KRANJ vpisanem pod vložno št.
1/02506/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVIŠANJE OSNOVNEGA KAPITA-
LA IZ SREDSTEV DRUŽBE IN POVIŠANJE
DELEŽEV DRUŽBENIKOV s temile podatki:

Matična št.: 5520665
Osnovni kapital: 2.862.794,00 SIT
Ustanovitelji: MALL BISERKA, LOJZETA

HROVATA 8, 4000 KRANJ vložek:
1.431.397,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1991; MIHALINEC TONČKA, GOLNI-
ŠKA 4, 4000 KRANJ vložek: 1.431.397,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1991.

Rg-6978
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03222 z dne 24. 5. 2001
pri subjektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER
VILA BOGATIN, d.o.o., Bled, sedež: POD
SKALO 4, 4260 BLED vpisanem pod vložno
št. 1/04155/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSEBE, POOBLAŠA-
ČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist GORENŠEK MILAN, DOLENJSKA CE-
STA 160 A, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
11. 10. 2000.

Rg-7026
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00471 z dne 24. 5. 2001
pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO ŠKOFJA LOKA sedež: NOVI SVET
22, 64220 ŠKOFJA LOKA vpisanem pod
vložno št. 1/00306/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA SEDEŽA,
ZASTOPNIKA, DEJAVNOSTI IN USKLADITEV
DEJAVNOSTI S SKD s temile podatki:

Matična št.: 5230136
Pravno org. oblika: javni zavod
Sedež: KAPUCINSKI TRG 2, 4220

ŠKOFJA LOKA
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor REBOLJ NADA, NEZNAN, NEZNAN, raz-

rešitev: 26. 12. 2000, zastopa brez omejitev,
razen pri najemanju kreditov, za kar potrebuje
predhodni sklep sveta Centra.; direktor KO-
ŠIR ERMAN IVANA, SORŠKA C. 36, 4220
ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 5. 1. 2001.

Dejavnost: 85321 Dejavnost centrov za
socialno delo, vpis 24. 5. 2001.

Rg-7029
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00594 z dne 21. 5. 2001
pri subjektu vpisa GTTURIST, turistično in
trgovinsko podjetje, d.o.o. sedež: CESTA
SVOBODE 10, 4260 BLED vpisanem pod
vložno št. 1/05931/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA OSEBE PO-
OBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile po-
datki:

Matična št.: 5981875
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ODAR DRAGA, NOMENJ 49, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA, razrešitev: 28. 12.
2000, Razpolaganje z nepremičninami, od-
dajanje nepremičnin v najem, razpolaganje z
denarnimi sredstvi nad zneskom dnevnega
blagajniškega maksimuma, za kar potrebuje
soglasje nadzornega odbora.; direktor SAN-
TINI PETAR, ABRAMOVIĆEVA 13, ZAGREB,
imenovanje: 28. 12. 2000.

Rg-7182
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03176 z dne 28. 5.
2001 pri subjektu vpisa GORENJC, splo-
šno gradbeno podjetje, d.o.o. sedež:
LJUBLJANSKA C. 11, 4240 RADOVLJI-
CA vpisanem pod vložno št. 1/00225/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA DRUŽBENIKA ZARADI ODSVOJI-
TVE POSLOVNIH DELEŽEV s temile podat-
ki:

Matična št.: 5075459
Ustanovitelji: KAPITALSKI SKLAD POKOJ-

NINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVA-
NJA, DUNAJSKA 56, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 5.
2000; SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD,
MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 5. 2000;
SGP TEHNIK D.D., STARA CESTA 2, 4220
ŠKOFJA LOKA vložek: 39.041.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 2000; SGP TE-
HNIK D.D., STARA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA
LOKA vložek: 20.548.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 29. 5. 2000.

Rg-7185
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03419 z dne 29. 5. 2001
pri subjektu vpisa SATECO, Podjetje za tr-
govino in proizvodnjo Naklo, d.o.o. sedež:
STRAHINJ 89 A, 4202 NAKLO vpisanem
pod vložno št. 1/03110/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽ-
BENIKA, OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZA-
STOPANJE, DEJAVNOSTI IN USKLADITEV
DEJAVNOSTI S STANDARDNO KLASIFIKA-
CIJO DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5581290
Ustanovitelji: STEPIŠNIK TOMAŽ, STRA-

HINJ 89 a, 4202 NAKLO vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 29. 11. 2000; STEPI-
ŠNIK BARBARA, STRAHINJ 89 A, 4202 NA-
KLO vložek: 1.608.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor STEPIŠNIK TOMAŽ, STRAHINJ 89 A,
4202 NAKLO, razrešitev: 29. 11. 2000, za-
stopa brez omejitev.; direktor STEPIŠNIK
BARBARA, STRAHINJ 89 A, 4202 NAKLO,
imenovanje: 29. 11. 2000, zastopa brez ome-
jitev.

Dejavnost: 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas, vpis 29. 5. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili,
vpis 29. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 29. 5. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 29. 5.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 29. 5. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 29. 5. 2001; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 29. 5. 2001; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 29. 5. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 29. 5. 2001; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 29. 5. 2001; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 29. 5. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 29. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 29. 5. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
29. 5. 2001; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
29. 5. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 29. 5. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 29. 5. 2001; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 29. 5.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 29. 5. 2001; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 29. 5. 2001;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 29. 5. 2001; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 29. 5.
2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 29. 5. 2001; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 29. 5.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 29. 5.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, vpis 29. 5. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 29. 5. 2001; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 29. 5. 2001; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 29. 5. 2001; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 29. 5. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 29. 5. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
29. 5. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 29. 5. 2001; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 29. 5. 2001; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 29. 5.
2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 29. 5. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
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in plinastimi gorivi, vpis 29. 5. 2001; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis
29. 5. 2001; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 29. 5. 2001; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje, vpis
29. 5. 2001; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 29. 5. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
29. 5. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 29. 5. 2001; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
29. 5. 2001; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 29. 5. 2001; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo, vpis 29. 5. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 29. 5. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 29. 5.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
29. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 29. 5. 2001.

Rg-7200
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03542 z dne 28. 5. 2001
pri subjektu vpisa DAVID -LOKA, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Tržič sedež: LOKA
64, 64290 TRŽIČ vpisanem pod vložno št.
1/03960/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPI-
TALA, VLOŽKA DRUŽBENIKOV, DEJAVNO-
STI, SPREMEMBA NASLOVA DRUŽBENIKA
IN NASLOVA ZASTOPNIKA s temile podatki:

Matična št.: 5667623
Sedež: LOKA 64, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽOS DAVID, ZG. BELA 32,

4205 PREDDVOR vložek: 2.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; ŽOS
ERIK, LOKA 64, 4290 TRŽIČ vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŽOS DAVID, ZG. BELA 32, 4205 PRED-
DVOR, imenovanje: 2. 4. 1992, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, vpis 28. 5. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 28. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 28. 5.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 28. 5. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 28. 5. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 28. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
28. 5. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 28. 5.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 28. 5. 2001; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 28. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 28. 5.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 28. 5. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 28. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 28. 5. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
28. 5. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,

vpis 28. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
28. 5. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 28. 5. 2001.

KRŠKO

Rg-5402
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00025 z dne 2. 4.
2001 pri subjektu vpisa MT trgovina na de-
belo in drobno, potiskanje na vse vrste
materialov d.o.o. sedež: Tovarniška 11,
68270 KRŠKO vpisanem pod vložno št.
1/03648/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, skrajšane firme,
sedeža, kapitala in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5838592
Firma: T.M.T. KRŠKO trgovina na debe-

lo in drobno, potiskanje na vse vrste ma-
terialov d.o.o.

Skrajšana firma: T.M.T. KRŠKO d.o.o.
Sedež: Cankarjeva 3, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.132.338,50 SIT
Ustanovitelji: ANTIĆ NEBOJŠA, Tošovac

3, ZAGREB – HRVAŠKA vložek: 709.013,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1994;
DRECHSLER DANKO, Zamenhofova 9, ZA-
GREB – HRVAŠKA vložek: 709.013,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1994; MRAOVIĆ
DRAGOSLAV, Cesta 4. julija 62 b, 8270 KR-
ŠKO vložek: 714.312,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 2. 1994.

Dejavnost: 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov, vpis 2. 4. 2001; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis
2. 4. 2001; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 2. 4. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
2. 4. 2001; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi, vpis 2. 4. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 2. 4. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 2. 4. 2001; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas, vpis 2. 4. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
2. 4. 2001.

Rg-5403
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00027 z dne 6. 4.
2001 pri subjektu vpisa INTEGRAL BREBUS
avtobusni promet, delavnice in turizem
Brežice d.o.o. sedež: Cesta svobode 11,
8250 BREŽICE vpisanem pod vložno št.
1/00707/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov zaradi od-
svojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5107717
Ustanovitelji: KAVEČIČ MARJAN, Ponikve

14, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM vlo-
žek: 474.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
31. 5. 2000; KOVAČIČ MARTIN, Dvorce
5/B, 8250 BREŽICE vložek: 474.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 5. 2000; VER-
BANČIČ JOŽEF, Rakovec 17, 8258 KAPE-
LE vložek: 1.114.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 29. 5. 2000; BALON JOŽE, Kržični-
kova ul. 19, 8250 BREŽICE vložek:
543.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 5.
2000; LIPAR IVANA, Globoko 64/A, 8254

GLOBOKO vložek: 475.000,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 31. 5. 2000; ŽUPANIČ
SREČKO, Rudarska cesta 25/B, 8281 SE-
NOVO vložek: 1.037.000,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 31. 5. 2000; STOMŠE JOŽEF,
Kopitarjeva ul. 4, 8250 BREŽICE vložek:
542.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 5.
2000; KROŠL KARL, Čolnarska pot 22, 8250
BREŽICE vložek: 543.000,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 31. 5. 2000; ŠTARKL IVAN, Glo-
boko 24, 8254 GLOBOKO vložek:
1.133.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
31. 5. 2000; OGOREVC FRANC, Samova
ulica 12, 8250 BREŽICE vložek:
5.150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1995; GERMOVŠEK JOŽE, Pišece
29, 8255 PIŠECE vložek: 5.596.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1995; BAŠKO-
VIČ JOŽE, Hrastinska pot 12, 8250 BREŽI-
CE vložek: 5.543.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 6. 1995; HRASTOVŠEK VLADI-
SLAVA, Erjavčeva ulica 2, 8250 BREŽICE
vložek: 1.511.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 6. 1995; HOTKO JOŽE, Globoko
63, 8254 GLOBOKO vložek: 4.322.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1995.

Rg-5418
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00073 z dne 6. 4.
2001 pri subjektu vpisa SOP IKON Industri-
ja klimatsko odpraševalnih naprav d.o.o.
Kostanjevica na Krki sedež: Krška cesta
6, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI vpisa-
nem pod vložno št. 1/00404/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in vpis prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5067103
Ustanovitelji: SLOVENSKI ODŠKODNIN-

SKI SKLAD LJUBLJANA, Mala ulica 5, 1000
LJUBLJANA vložek: 1.520.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 17. 12. 1998; KAPITAL-
SKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALID-
SKEGA ZAVAROVANJA LJUBLJANA, Kolod-
vorska 15, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.520.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 12. 1998; SLOVENSKA RAZVOJNA
DRUŽBA LJUBLJANA, Dunajska 160, 1000
LJUBLJANA vložek: 3.030.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 10. 3. 2000; KOMPAS
SKLAD 4 pooblaščena investicijska družba
d.d., Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA vložek:
3.030.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 3. 2000; RAJAR ANDREJ, Male Vodeni-
ce 15, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI vlo-
žek: 6.070.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist STRGAR ALOJZ STANISLAV, Gorjupo-
va 3, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, ime-
novanje: 28. 2. 2000.

Rg-6268
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00045 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa R.M. TRADE proiz-
vodnja in storitve d.o.o. sedež: Bohoričeva
cesta 38, 8280 BRESTANICA vpisanem
pod vložno št. 1/03779/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba družbeni-
ka in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5919916
Ustanovitelji: DIMIC IZTOK, Presetnikova

ulica 11, 1000 LJUBLJANA vložek:
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1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
30. 1. 2001; RESNIK MAKS, Bohoričeva ce-
sta 38, 8280 BRESTANICA vložek:
3.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 1995.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist DIMIC IZTOK, Presetnikova ulica 11,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 1. 2001;
direktor RESNIK MAKS, Bohoričeva cesta
38, 8280 BRESTANICA, razrešitev: 30. 1.
2001, z omejitvijo, da sme sklepati pravne
posle v vrednosti nad 100.000,00 SIT le s
soglasjem družbenika Dimic Iztoka.; direktor
RESNIK MAKS, Bohoričeva cesta 38, 8280
BRESTANICA, imenovanje: 30. 1. 2001,
brez omejitev.

Rg-6277
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00099 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa RADIO SEVNICA
sedež: Naselje heroja Maroka 14, 8290
SEVNICA vpisanem pod vložno št.
1/03885/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1214691
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor DERNOVŠEK BRANKA, Planinska ce-
sta 24, 8290 SEVNICA, razrešitev: 7. 3.
2001, zastopa brez omejitev, kot v.d. direk-
tor.; direktor ŠPILER PETER, Kostanjek 18,
8270 KRŠKO, imenovanje: 7. 3. 2001, brez
omejitev.

Rg-6279
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00102 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa DJURO DJAKOVIČ
EUROMONTAŽA projektiranje, inženiring,
montaža in trgovina d.o.o. sedež: Kolod-
vorska ulica 7a, 8270 KRŠKO vpisanem
pod vložno št. 1/03814/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe družbeni-
ka, zaradi delne odsvojitve poslovnega dele-
ža, in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5938872
Ustanovitelji: ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA

d.d. za projektiranje, montažu i vanjskotrgo-
vinsko poslovanje, Dr. Mile Budaka 1, SLA-
VONSKI BROD – HRVAŠKA vložek:
527.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1996; MARČINKO DRAGAN, Zagrebačka
26, SAMOBOR – R HRVAŠKA vložek:
1.572.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 14.03.2001.

Rg-6285
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00119 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa KAVALET storitve,
proizvodnja in trgovina d.o.o. sedež: Glo-
boko 38, 8254 GLOBOKO vpisanem pod
vložno št. 1/03599/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: povečanje osnovnega kapi-
tala, sprememba dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823099
Osnovni kapital: 2.101.308,10 SIT
Ustanovitelji: FLIS ROBERT, Globoko 38,

8254 GLOBOKO vložek: 2.101.308,10 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1997.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
3. 5. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-

no, vpis 3. 5. 2001; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin, izbris 3. 5.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 3. 5. 2001; 2862 Proiz-
vodnja drugega orodja, vpis 3. 5. 2001;
28620 Proizvodnja drugega orodja, izbris
3. 5. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega oro-
dja, vpis 3. 5. 2001; 28622 Proizvodnja oro-
dja za stroje, vpis 3. 5. 2001; 2872 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže, vpis 3. 5. 2001;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin,
izbris 3. 5. 2001; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, vpis 3. 5. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 3. 5. 2001; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi,
vpis 3. 5. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 3. 5. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 3. 5. 2001; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 3. 5.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 3. 5. 2001; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “,
izbris 3. 5. 2001; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami, izbris 3. 5. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 3. 5. 2001; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 3. 5. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 3. 5. 2001; 74400
Ekonomsko propagiranje, izbris 3. 5. 2001.

Rg-6695
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00063 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa LISCA d.d. modna
oblačila Sevnica sedež: Prešernova 4,
8290 SEVNICA vpisanem pod vložno št.
1/00140/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe statuta s temile podatki:

Matična št.: 5037395
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 19.12.2000.

Rg-7948
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00149 z dne 28. 5.
2001 pri subjektu vpisa POHIŠTVO BREŽI-
CE proizvodnja in prodaja pohištva d.d.
sedež: Aškerčeva 7, 8250 BREŽICE vpisa-
nem pod vložno št. 1/00160/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba čla-
nov nadzornega sveta, priglasitev zapisnika
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5000203
Člani nadzornega sveta: DVOJMOČ VA-

LENTIN, izstop 18. 4. 2001; KOVAČIČ BO-
RIS, izstop 18. 4. 2001; BIBIČ SLAVKO, iz-
stop 25. 2. 2001; MOHAR MARKO, vstop
18. 4. 2001; ČERNIČ ANTON, vstop 18. 4.
2001; BIBIČ SLAVKO, vstop 25. 2. 2001.

LJUBLJANA

Rg-1064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14815 z dne 20. 12.
2000 pri subjektu vpisa REGRAD podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na – Polje, Sneberska 127 sedež: Sneber-
ska 127, 1260 LJUBLJANA vpisanem pod

vložno št. 1/10424/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala, deleža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449359
Firma: REGRAD podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: REGRAD d.o.o.
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADIŠEK JANEZ, Sneber-

ska 127, 1260 LJUBLJANA-POLJE vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1994.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 20. 12.
2000; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva, vpis 20. 12. 2000; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev, vpis 20. 12. 2000; 28400 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija “, vpis 20. 12. 2000;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 20. 12.
2000; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja,
vpis 20. 12. 2000; 28720 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže, vpis 20. 12. 2000;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis
20. 12. 2000; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n., vpis 20. 12. 2000;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
20. 12. 2000; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 20. 12. 2000;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi, vpis 20. 12. 2000; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 20. 12. 2000; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, vpis 20. 12. 2000; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 20. 12.
2000; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 20. 12. 2000; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 20. 12. 2000;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, vpis 20. 12. 2000; 60220 Dejavnost tak-
sistov, vpis 20. 12. 2000; 60230 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 20. 12. 2000;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 20. 12.
2000; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 20. 12. 2000; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 20. 12. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
20. 12. 2000.

Rg-4670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15510 z dne 20. 3.
2001 pri subjektu vpisa OKNO podjetje za
vzdrževanje, d.o.o., Ljubljana Nadgoriška
75 sedež: Nadgoriška 75, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/12535/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, popravek imena ustanovitelja in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5498228
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORIČ EDVARD, NAD-

GORIŠKA 75, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1991.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik GREGORIČ EDVARD, NADGORIŠKA
75, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 4.
1993, zastopa neomejeno.
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Dejavnost: 4521 Splošna gradbena dela,
vpis 20. 3. 2001; 4532 Izolacijska dela, vpis
20. 3. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva, vpis 20. 3. 2001; 4543
Oblaganje tal in sten, vpis 20. 3. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 20. 3.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 20. 3. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, vpis 20. 3. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 20. 3. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 20. 3. 2001;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte,
vpis 20. 3. 2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis
20. 3. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 20. 3. 2001; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 20. 3.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 20. 3. 2001; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 20. 3.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 20. 3. 2001; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje, vpis 20. 3. 2001;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve, vpis 20. 3. 2001; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov, vpis 20. 3. 2001;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis
20. 3. 2001; 92521 Dejavnost muzejev, vpis
20. 3. 2001; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n., vpis 20. 3. 2001; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 20. 3. 2001.

Rg-4713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00080 z dne 19. 3.
2001 pri subjektu vpisa UNILEASING uni-
verzalna finančna in trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana sedež: Tivolska 50,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/13198/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpis zastavne pravice s temile
podatki:

Matična št.: 5517397
Razno: Na podlagi sklepa Okrajnega sodi-

šča v Ljubljani opr. št. Z 1738/2000 z dne
15.12.2000 se za zavarovanje upnikove de-
narne terjatve zoper dolžnika UNIMERCAT Au-
senhandelsgesellschaft MBH, Mitterer Stras-
se 9, Muenchen, ZR NEMČIJA, ki je zastavi-
telj Intermercat Handelsgesellschaft m.b.H.,
Mitterer Strasse 9, Muenchen, ZR NEMČIJA
zastavil svoj delež, vpiše zastavna pravica v
korist upnika AVTOIMPEX podjetje za zunanjo
trgovino d.o.o., Celovška 150, Ljubljana.

Rg-4892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/01154 z dne 13. 3.
2001 pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCI-
ALNO DELO KOČEVJE Kočevje sedež:
Ljubljanska c. 25, 1330 KOČEVJE vpisa-
nem pod vložno št. 1/03104/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis matične šte-
vilke ustanovitelja in popravek imena ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5328659
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 17. 12.
1992.

Rg-4905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/01616 z dne 23. 3.

2001 pri subjektu vpisa VELE Trgovska druž-
ba d.d. sedež: Ljubljanska 64, 1230 DOM-
ŽALE vpisanem pod vložno št. 1/00955/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5025567
Osnovni kapital: 2.281.524.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 21.3.2000.

Rg-4916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02584 z dne 26. 3.
2001 pri subjektu vpisa GRIP trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Samo-
va 12 a, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/09585/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5428149
Sedež: Brnčičeva 29, 1231 LJUBLJA-

NA – ČRNUČE

Rg-4941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03125 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa PIS Podjetje za pro-
jektiranje in svetovanje, Ljubljana d.o.o.
sedež: Cesta IV št. 11, 1260 LJUBLJANA
POLJE vpisanem pod vložno št.
1/04608/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev,
zastopnikov, sprememba in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5335027
Firma: PIS, Podjetje za projektiranje, iz-

vedbo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ul. Jožeta Jame 14, 1210 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: STERMENSZKY BORIS-JO-

ŽEF, Cesta IV št. 11, 1211 LJUBLJANA-PO-
LJE vložek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 1. 2001; TOMC DAMJAN, Voš-
njakova 5, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor STERMENSZKY BORIS-JOŽEF, Cesta IV
št. 11, 1211 LJUBLJANA-POLJE, razrešitev:
26. 1. 2001, zastopa brez omejitev.; direktor
TOMC DAMJAN, Vošnjakova 5, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 26. 1. 2001.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 21. 3. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 21. 3.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
21. 3. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 21. 3. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 21. 3. 2001; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda, vpis 21. 3. 2001; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 21. 3. 2001; 4531 Električne in-
štalacije, vpis 21. 3. 2001; 4532 Izolacijska
dela, vpis 21. 3. 2001; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 21. 3.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 21. 3. 2001; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 21. 3. 2001; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
21. 3. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 21. 3. 2001; 4544 Soboslikarska in

steklarska dela, vpis 21. 3. 2001; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 21. 3.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 21. 3. 2001; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi, vpis 21. 3.
2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 21. 3.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 21. 3. 2001; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi, vpis 21. 3. 2001; 5170 Druga
trgovina na debelo, vpis 21. 3. 2001; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
21. 3. 2001; 6521 Finančni zakup (leasing),
vpis 21. 3. 2001; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg, vpis
21. 3. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 21. 3. 2001; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 21. 3.
2001; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis
21. 3. 2001; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 21. 3.
2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 21. 3. 2001; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 21. 3. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 21. 3. 2001; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 21. 3. 2001; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 21. 3. 2001; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, vpis 21. 3. 2001;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
21. 3. 2001; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis
21. 3. 2001; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 21. 3. 2001; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 21. 3.
2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis
21. 3. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 21. 3. 2001; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, vpis 21. 3.
2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, vpis 21. 3. 2001.

Rg-4951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03303 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa ECS BLUESITE raz-
voj informacijskih sistemov d.o.o. sedež:
Motnica 7, IOC Trzin, 1236 TRZIN vpisa-
nem pod vložno št. 1/32042/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, deležev in za-
stopnikov, sprememba družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1422260
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ECS TEL telekomunikacijski

inženiring, d.o.o., Motnica 7, IOC Trzin, 1236
TRZIN vložek: 6.200.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 29. 3. 1999; VIDMAR EDVIN,
Vilharjeva 42, 5270 AJDOVŠČINA vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1999; PEZDIREC ZVONKO, Kurirska
pot 37, 4000 KRANJ vložek: 273.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 1. 2001; BER-
NOT IGOR, Hrastenice 6 A, 1355 POLHOV
GRADEC vložek: 500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 15. 1. 2001; ZUPAN TOMAŽ,
Virje 9, 4290 TRŽIČ vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 2001; KOTNIK
ALEŠ, Na zelenici 9, 3000 CELJE vložek:
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1.300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PEZDIREC ZVONKO, Kurirska pot 37,
4000 KRANJ, razrešitev: 31. 12. 2000; di-
rektor HADALIN BORIS, Vojkova ulica 52,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 1. 2001;
zastopnik BERNOT IGOR, Hrastenice 6 A,
1355 POLHOV GRADEC, imenovanje: 1. 1.
2001, zastopa kot namestnik direktorja.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 15.1.2001.

Rg-4952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03306 z dne 22. 3.
2001 pri subjektu vpisa ECS TEL telekomu-
nikacijski inženiring, d.o.o. sedež: Motni-
ca 7, 1236 TRZIN vpisanem pod vložno št.
1/27434/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5931908
Ustanovitelji: HRASTAR ANDRAŽ, Poljska

pot 8, 4271 JESENICE vložek: 200.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 11. 1999; ECS
TEL, TELEKOMUNIKACIJSKI INŽENIRING,
D.O.O., Motnica 7, 1236 TRZIN vložek:
1.400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 4. 1999; EUROCOMPUTER SYSTEMS,
INFORMACIJSKI INŽENIRING IN ZASTOP-
STVA, d.o.o., Motnica 7, 1236 TRZIN vložek:
5.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1996; HADALIN BORIS, Vojkova 52,
1000 LJUBLJANA vložek: 2.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1996; SLABE
IGOR, Brilejeva ulica 14, 1000 LJUBLJANA
vložek: 200.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 15. 1. 1996.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HADALIN BORIS, Vojkova 52, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 15. 1. 1996, zastopa
brez omejitev.

Rg-4953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03308 z dne 13. 3.
2001 pri subjektu vpisa GRAFOKOM d.o.o.,
Podjetje za papirno, plastično in kovinsko
galanterijo ter trgovino (notranjo in zuna-
njo) Šmartno pri Litiji, Staretov trg 15 se-
dež: Staretov trg 15, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI vpisanem pod vložno št. 1/22601/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skr. firme, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, zastopnika, uskladitev de-
javnosti in sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5750741
Firma: GRAFOKOM d.o.o., Podjetje za

papirno, plastično in kovinsko galanterijo
in trgovino

Skrajšana firma: GRAFOKOM d.o.o.
Osnovni kapital: 6.406.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRE MATJAŽ, Staretov trg

15, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
6.406.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1993.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KODRE MATJAŽ, Staretov trg 15, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI, razrešitev: 7. 12. 2000,
zastopa brez omejitev.; direktor KODRE PO-
LONCA, Ulica Iga Grudna 3, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 7. 12. 2000.

Dejavnost: 21120 Proizvodnja papirja in
kartona, vpis 13. 3. 2001; 21210 Proizvod-

nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže, vpis 13. 3. 2001;
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja, vpis 13. 3.
2001; 21230 Proizvodnja pisarniških potreb-
ščin iz papirja, vpis 13. 3. 2001; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
vpis 13. 3. 2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis
13. 3. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 13. 3. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 13. 3. 2001; 22150 Drugo
založništvo, vpis 13. 3. 2001; 22210 Tiska-
nje časopisov, vpis 13. 3. 2001; 22220 Dru-
go tiskarstvo, vpis 13. 3. 2001; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava, vpis 13. 3. 2001;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov, vpis 13. 3. 2001; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 13. 3.
2001; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 13. 3. 2001; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo, vpis 13. 3. 2001; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo, vpis 13. 3. 2001;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi, vpis 13. 3. 2001; 52471 Dejavnost knji-
garn, vpis 13. 3. 2001; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami, vpis 13. 3.
2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
13. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
13. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 13. 3. 2001; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn, vpis 13. 3. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 13. 3. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 13. 3. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 13. 3. 2001; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., vpis 13. 3.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 13. 3. 2001; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 13. 3.
2001; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti, vpis 13. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7.12.2000.

Rg-4956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03315 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa REME podjetje za
proizvodnjo specialnih elektromehan-
skih elementov ter prodajo elektromehan-
skih elementov, d.o.o. sedež: Sela 12c,
1290 GROSUPLJE vpisanem pod vložno št.
1/05663/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405769
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor REPŠE ALOJZ, Sela 12c, 1290 GRO-
SUPLJE, razrešitev: 28. 2. 2001, zastopa
brez omejitev.; zastopnik REPŠE ŠTEFANI-
JA, Sela 12c, 1290 GROSUPLJE, razrešitev:
28. 2. 2001, zastopa brez omejitev.; direktor
REPŠE ŠTEFANIJA, Sela 12c, 1290 GRO-
SUPLJE, imenovanje: 28. 2. 2001.

Dejavnost: 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent, vpis 21. 3. 2001.

Rg-4957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03316 z dne 13. 3.
2001 pri subjektu vpisa LINERAS trgovsko
podjetje d.o.o. sedež: Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/34109/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skr.firme, naslova
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika
in sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1584880
Firma: 3SIGMA svetovalna družba

d.o.o.
Skrajšana firma: 3SIGMA d.o.o.
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje

in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Trža-
ška 2, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 2.
2001; VOVK BOŠTJAN, Erjavčeva 4, 1000
LJUBLJANA vložek: 700.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 6. 2. 2001; MUSIL MATJAŽ,
Aškerčeva 11, 2000 MARIBOR vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
2001; ŽIBERNA LEON, Rožna dolina c. I/8,
1000 LJUBLJANA vložek: 700.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor FRAS MILENA, Zupančičeva ulica 6, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 6. 2. 2001; direktor
ŽIBERNA LEON, Rožna dolina c. I/8, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 6. 2. 2001.

Dejavnost: 51110 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 13. 3. 2001; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 13. 3. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, vpis 13. 3. 2001; 51140 Posredništ-
vo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 13. 3. 2001; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 13. 3. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 13. 3. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
13. 3. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 13. 3. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 13. 3. 2001;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami, vpis 13. 3. 2001; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 13. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 6.2.2001.

Rg-4960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03320 z dne 22. 3.
2001 pri subjektu vpisa PROART 12 KOZI-
NA, videoprodukcija, marketing in promo-
cije, k.d. sedež: Tržaška cesta 132, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/32977/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža, vpis osnovnega kapitala in zastopni-
kov, preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1507427
Firma: PROART 12, videoprodukcija,

marketing in promocije, d.o.o.
Skrajšana firma: PROART 12 d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Središka ul. 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.400.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOZINA BOGDAN, Polan-

škova ul.23, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00
SIT, odg.s svojim premož., izstop: 22. 3.
2001; RECHBERGER ANNY, Dalmatinska
46, 2000 MARIBOR vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., izstop: 22. 3. 2001;
KOZINA BOGDAN, Polanškova ul. 23, 1000
LJUBLJANA vložek: 1.200.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 2001; RECHBER-
GER ANNY, Dalmatinska 46, 2000 MARI-
BOR vložek: 1.200.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor RECHBERGER ANNY, Dalmatinska 46,
2000 MARIBOR, imenovanje: 5. 2. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se preoblikova-
nje iz k.d. v d.o.o.

Rg-5005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03523 z dne 13. 3.
2001 pri subjektu vpisa TISA FINCOMM pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na sedež: Kongresni trg 5, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/25025/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev, sprememba naslova
ustanovitelja in sprememba akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5807620
Sedež: Ključavničarska 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 6.670.058,52 SIT
Ustanovitelji: MARINŠEK METKA, Kidriče-

va cesta 47/a, 4000 KRANJ vložek:
4.449.596,04 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 7. 1990; TISA FINCOMM d.o.o., Klju-
čavničarska 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.220.462,48 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1996.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28.12.2000.

Rg-5026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03611 z dne 21. 3.
2001 pri subjektu vpisa TOP TRADE d.o.o.
trgovsko podjetje Ljubljana, Cesta v gori-
ce 39 sedež: Cesta v gorice 39, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/03120/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5305110
Dejavnost: 14210 Pridobivanje gramoza

in peska, vpis 21. 3. 2001; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic, vpis
21. 3. 2001; 15840 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov, vpis 21. 3.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane
storitve, vpis 21. 3. 2001; 35120 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport,
vpis 21. 3. 2001; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 21. 3. 2001; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki, vpis 21. 3. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
21. 3. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 21. 3. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 21. 3. 2001; 52486 Tr-

govina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis
21. 3. 2001; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 21. 3. 2001; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane, izbris 21. 3. 2001; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln, vpis 21. 3. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris 21. 3.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 21. 3.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 21. 3. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 21. 3. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 21. 3. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 21. 3. 2001; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 21. 3. 2001; 60230
Drug kopenski potniški promet, vpis 21. 3.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
21. 3. 2001; 61100 Pomorski promet, vpis
21. 3. 2001; 63110 Prekladanje, vpis 21. 3.
2001; 63120 Skladiščenje, vpis 21. 3. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 21. 3. 2001; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu,
vpis 21. 3. 2001; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 21. 3.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
21. 3. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, vpis 21. 3.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 21. 3. 2001; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 21. 3. 2001;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi, vpis 21. 3. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 21. 3.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 21. 3. 2001; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 21. 3. 2001; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 21. 3. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 21. 3. 2001; 74820 Pakiranje,
vpis 21. 3. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
21. 3. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 21. 3. 2001; 92621
Dejavnost marin, vpis 21. 3. 2001; 93021
Dejavnost frizerskih salonov, vpis 21. 3.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov,
vpis 21. 3. 2001.

Rg-5039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03657 z dne 27. 3.
2001 pri subjektu vpisa GAVRILOVIČ Trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki, export-import, Mate
Gavrilovića potomci, d.o.o., Ljubljana se-
dež: Vojkova 5, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/15172/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554314
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor DUŠAN TOMAŠEVIĆ, Jobova ul. 1, SPLIT,
razrešitev: 12. 1. 2001; prokurist MARGA-
RETE GAVRILOVIĆ, Senjska 4, NOVI VINO-
DOL, razrešitev: 12. 1. 2001; direktor GA-
VRILOVIĆ MARGARETE, Senjska 4, NOVI VI-
NODOL, imenovanje: 12. 1. 2001.

Rg-5050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03705 z dne 28. 3.
2001 pri subjektu vpisa LINS trgovsko pod-
jetje d.o.o. sedež: Tržaška 2, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.

1/34110/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnika in spremem-
ba akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1584871
Sedež: C. Andreja Bitenca 68, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje

in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Trža-
ška 2, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 2.
2001; OREPIĆ NIKOLA, I.G. Kovačića 27,
POREČ vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 7. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor FRAS MILENA, Zupančičeva ulica 6, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 7. 2. 2001; direktor
OREPIĆ NIKOLA, I.G. Kovačića 27, POREČ,
imenovanje: 7. 2. 2001.

Dejavnost: 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 28. 3. 2001; 51460 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki, vpis 28. 3. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 28. 3.
2001; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki, vpis 28. 3.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7.2.2001.

Rg-5067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03804 z dne 20. 3.
2001 pri subjektu vpisa O’TEAM Družba za
trgovino, d.o.o., Ljubljana sedež: Marolto-
va 2, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/32368/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža,
zastopnikov, dejavnosti, akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1446444
Sedež: Avčinova 10, 1000 LJUBLJA-

NA
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor AJDIŠEK NEVENKA, Alpska 2, 4260
BLED, razrešitev: 31. 1. 2001; direktor KLAR
JAKIŠA DARJA, Reboljeva 1, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 1. 2. 2001.

Dejavnost: 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 20. 3. 2001; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, vpis 20. 3. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 20. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 01.02.2001.

Rg-5102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03925 z dne 28. 3.
2001 pri subjektu vpisa AGENCIJA LIKOF
nakup, prodaja in posredovanje v prome-
tu z nepremičninami d.o.o. sedež: Brdni-
kova 37, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/10562/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5448239
Firma: NEPREMIČNINE LIK nakup, pro-

daja in posredovanje v prometu z nepre-
mičninami d.o.o.

Skrajšana firma: NEPREMIČNINE LIK
d.o.o.

Osnovni kapital: 2.466.000,00 SIT



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51 / 21. 6. 2001 / Stran 3739

Ustanovitelji: KOČAR DUŠAN, Brdnikova
37, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.233.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990; KO-
ČAR NATALIJA, Brdnikova 37, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 1.233.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 12. 1990.

Dejavnost: 501 Trgovina z motornimi vozi-
li, izbris 28. 3. 2001; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili, izbris 28. 3. 2001; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil, izbris 28. 3.
2001; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, vpis 28. 3. 2001; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 28. 3. 2001; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo “, izbris
28. 3. 2001; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 3.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 3. 2001;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo, vpis 28. 3. 2001;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les, vpis 28. 3. 2001; 511 Posredništvo, iz-
bris 28. 3. 2001; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 28. 3. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 28. 3. 2001; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 28. 3. 2001; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 28. 3. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 28. 3. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 28. 3. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
28. 3. 2001; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
28. 3. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 28. 3. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, izbris
28. 3. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 28. 3. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
izbris 28. 3. 2001; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko, vpis 28. 3. 2001;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki, izbris 28. 3. 2001; 51460 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis 28. 3.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
izbris 28. 3. 2001; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 28. 3. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
28. 3. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 28. 3.
2001; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, izbris 28. 3. 2001; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 28. 3.
2001; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom, izbris 28. 3. 2001; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji, izbris
28. 3. 2001; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 28. 3. 2001; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, izbris
28. 3. 2001; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 28. 3. 2001; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, izbris 28. 3. 2001;

51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 28. 3.
2001; 517 Druga trgovina na debelo, izbris
28. 3. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, izbris 28. 3. 2001; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 28. 3. 2001; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah, iz-
bris 28. 3. 2001; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, izbris
28. 3. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
28. 3. 2001; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah, izbris 28. 3. 2001; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, izbris 28. 3. 2001; 52270 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, vpis 28. 3. 2001; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 28. 3.
2001; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 28. 3. 2001;
524 Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, izbris 28. 3. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 28. 3.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
izbris 28. 3. 2001; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili, vpis 28. 3. 2001; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
izbris 28. 3. 2001; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 28. 3.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
izbris 28. 3. 2001; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, vpis 28. 3. 2001; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, izbris 28. 3. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 28. 3.
2001; 6022 Storitve taksistov, izbris 28. 3.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 28. 3.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, izbris
28. 3. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 28. 3. 2001; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), izbris 28. 3. 2001; 65210 Finančni za-
kup (leasing), vpis 28. 3. 2001; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, izbris 28. 3. 2001; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, izbris 28. 3. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 28. 3. 2001; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, izbris 28. 3. 2001; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 28. 3. 2001; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem, izbris 28. 3. 2001; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem, izbris 28. 3. 2001;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
28. 3. 2001; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem, izbris 28. 3. 2001; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 28. 3. 2001;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
28. 3. 2001; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem, vpis 28. 3. 2001; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, izbris 28. 3. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem, vpis 28. 3. 2001; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 28. 3.
2001; 71330 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem, vpis 28. 3. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 28. 3. 2001; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, izbris 28. 3.

2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 28. 3. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, izbris 28. 3. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 28. 3. 2001; 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 28. 3. 2001; 74150 Dejav-
nost holdingov, vpis 28. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 22.2.2001.

Rg-5129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04083 z dne 22. 3.
2001 pri subjektu vpisa VITALEX Podjetje
za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana sedež: Kogovškova ulica 6,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/23059/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
leža in akta s temile podatki:

Matična št.: 5808561
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LITIJSKA MESARIJA D.D.,

Slatna 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
17.010,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1998; PHARMACO D.O.O., Bukovci 127,
2281 MARKOVCI PRI PTUJU vložek:
22.470,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1998; FORS D.O.O., LJUBLJANA, Šmartin-
ska 130, 1000 LJUBLJANA vložek:
33.810,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1998; EDIL D.O.O., LJUBLJANA, Igriška 3,
1000 LJUBLJANA vložek: 17.010,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1998; LESPAL
D.O.O., KOLIČEVO, Papirniška 1, Količevo,
1230 DOMŽALE vložek: 56.490,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1998; PANTRANS
LJUBLJANA D.O.O., Letališka 16, 1000
LJUBLJANA vložek: 197.400,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 16. 12. 1998; BIROCOM
D.O.O., Prisoje 64, 2391 PREVALJE vložek:
22.470,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1998; EMONA MAXIMARKET D.D., Trg re-
publike 1, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.156.470,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1998; VRHUNC ANDREJ, Reška 29,
1000 LJUBLJANA vložek: 42.210,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 5. 1993; TREON D.O.O.
LJUBLJANA, Kogovškova 6, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 534.660,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 12. 1998.

Razno: Vpiše se sprememba družbene po-
godbe z dne 10.11.1999.

Rg-5148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04211 z dne 26. 3.
2001 pri subjektu vpisa OBEJA zastopanje
in posredovanje, d.o.o. sedež: Papirniški
trg 17, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/24466/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, osnov-
nega kapitala, deleža, uskladitev dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5840589
Firma: OBEJA zavarovalniško zastopa-

nje d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JALOVEC STANKO, Pot na

Hreše 3e, 1260 LJUBLJANA POLJE vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1994.

Dejavnost: 1588 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane, izbris 26. 3.
2001; 2211 Izdajanje knjig, izbris 26. 3.



Stran 3740 / Št. 51 / 21. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2001; 2212 Izdajanje časopisov, izbris 26. 3.
2001; 2213 Izdajanje revij in periodike, izbris
26. 3. 2001; 2215 Drugo založništvo, izbris
26. 3. 2001; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov, izbris 26. 3. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, izbris 26. 3. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, izbris 26. 3.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 26. 3. 2001; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, izbris 26. 3. 2001;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij, izbris 26. 3. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala, izbris 26. 3. 2001; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, izbris
26. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 26. 3. 2001; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih, izbris 26. 3. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, izbris 26. 3.
2001; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring), izbris 26. 3. 2001; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom,
izbris 26. 3. 2001; 6720 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
izbris 26. 3. 2001; 67200 Pomožne dejav-
nosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
vpis 26. 3. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami, iz-
bris 26. 3. 2001; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, izbris 26. 3. 2001; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, izbris 26. 3. 2001;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, iz-
bris 26. 3. 2001; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 26. 3. 2001; 7470 Čiščenje
stavb, izbris 26. 3. 2001; 74831 Prevajanje,
izbris 26. 3. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, izbris 26. 3. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, izbris
26. 3. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, izbris 26. 3. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, izbris
26. 3. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., izbris 26. 3. 2001; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov, izbris 26. 3. 2001;
9212 Distribucija filmov in videofilmov, izbris
26. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 01.03.2001

Rg-5176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04298 z dne 29. 3.
2001 pri subjektu vpisa G – M & M, proiz-
vodnja in marketing d.o.o. sedež: Brvace
11, 1290 GROSUPLJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/24583/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5803039
Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris

29. 3. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s kovi-
no, vpis 29. 3. 2001; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin, izbris 29. 3.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 29. 3. 2001; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju naravoslovja, vpis 29. 3. 2001; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, vpis 29. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 9. 3. 2001.

Rg-5210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04533 z dne 22. 3.
2001 pri subjektu vpisa MOASTAF STUDIO
VUKELIĆ, trgovina in posredništvo z umet-
niškimi izdelki, k.d., Ljubljana sedež: Polje
c. XXX/10, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/34341/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: dopolnilni sklep za srg
3818/2001 – sprememba dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1606255
Dejavnost: 9303 Pogrebna dejavnost, iz-

bris 22. 3. 2001; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 22. 3. 2001.

Rg-5558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00357 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa UNI-BIRO d.o.o. tr-
govsko podjetje, Ljubljana, Brnčičeva 7
sedež: Brnčičeva 7, 1231 LJUBLJANA-ČR-
NUČE vpisanem pod vložno št. 1/11108/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5460590
Osnovni kapital: 11.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPAČ STANKO, Cesta na

Bokalce 25, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.933.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1991; KUHAR BLAŽ, Celovška 106,
1000 LJUBLJANA vložek: 1.933.333,33 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 11. 2000; LAVTAR
MILAN, Kidričeva 27, 4220 ŠKOFJA LOKA
vložek: 1.933.333,33 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 1. 1991; HROVAT DANICA, Cesta
na Bokalce 25, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.933.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1991; VIRANT STANKA NATAŠA,
Spodnji Rudnik II/41, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 1.933.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1991; UNI-BIRO, d.o.o., Brnčičeva 7,
1231 LJUBLJANA – ČRNUČE vložek:
1.933.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 8. 2000; KRANJEC JOSIP, Makucova
13, 1000 LJUBLJANA vložek: 250.350,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 8. 2000; KU-
HAR ANA MARIJA, Celovška 106, 1000
LJUBLJANA vložek: 250.350,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 3. 11. 2000.

Rg-5750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/01164 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa JENKO-GORJANC
Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. se-
dež: Ig 203c, 1292 IG PRI LJUBLJANI vpi-
sanem pod vložno št. 1/13385/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, po-
godbe o ustanovitvi in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5523044
Osnovni kapital: 3.051.000,00 SIT
Ustanovitelji: JENKO PETER ML., Ig 203

c, 1292 IG PRI LJUBLJANI vložek:
610.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1991; GORJANC BARBARA, Smledniška 15
a, 4000 KRANJ vložek: 610.200,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 9. 1991; JENKO PETER
ST., Ig 203 c, 1292 IG PRI LJUBLJANI vlo-
žek: 610.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 9. 1991; JENKO MINKA, Ig 203 c, 1292

IG PRI LJUBLJANI vložek: 610.200,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1991; YENNY,
d.o.o., Ig 203 c, 1292 IG PRI LJUBLJANI
vložek: 610.200,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 23. 6. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor JENKO MINKA, Ig 203 c, 1292 IG PRI
LJUBLJANI, razrešitev: 1. 7. 2000, zastopa
brez omejitev.; direktor PETER JENKO ML.,
Ig 203 c, 1292 IG PRI LJUBLJANI, imenova-
nje: 1. 7. 2000.

Dejavnost: 2852 Splošna mehanična de-
la, izbris 11. 4. 2001; 2852 Splošna meha-
nična dela, vpis 11. 4. 2001; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, izbris 11. 4.
2001; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n., vpis 11. 4. 2001; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili, vpis 11. 4.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, vpis 11. 4. 2001; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 11. 4.
2001; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, vpis 11. 4. 2001; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 11. 4. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 11. 4. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 11. 4.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 11. 4. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 11. 4. 2001; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 11. 4.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, vpis 11. 4.
2001; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi, vpis 11. 4. 2001; 511 Posredništvo,
izbris 11. 4. 2001; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 11. 4. 2001; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 11. 4. 2001; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, vpis 11. 4. 2001; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 11. 4. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
11. 4. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
11. 4. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 11. 4.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 11. 4.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 11. 4. 2001; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe, izbris
11. 4. 2001; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom, vpis 11. 4. 2001; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 11. 4. 2001;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
11. 4. 2001; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
11. 4. 2001; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko, vpis 11. 4. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 11. 4. 2001; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 11. 4. 2001; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami, vpis 11. 4. 2001; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, vpis 11. 4. 2001;
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5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 11. 4. 2001; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 11. 4.
2001; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 11. 4. 2001; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 11. 4.
2001; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji, vpis 11. 4. 2001; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji, vpis 11. 4.
2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 11. 4. 2001; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 11. 4. 2001; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
11. 4. 2001; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 11. 4. 2001; 517 Druga trgovina na de-
belo, izbris 11. 4. 2001; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 11. 4. 2001; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
izbris 11. 4. 2001; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
11. 4. 2001; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
11. 4. 2001; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
11. 4. 2001; 5233 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 11. 4.
2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, vpis 11. 4. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
11. 4. 2001; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili, vpis 11. 4. 2001; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 11. 4.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 11. 4. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 11. 4. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 11. 4. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 11. 4. 2001; 52471 Dejavnost
knjigarn, vpis 11. 4. 2001; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 11. 4. 2001; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 11. 4.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
11. 4. 2001; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 11. 4.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom,
vpis 11. 4. 2001; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 11. 4. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 11. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 11. 4. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 11. 4. 2001;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, iz-
bris 11. 4. 2001; 5261 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 11. 4. 2001; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln, vpis 11. 4.
2001; 602 Drug kopenski promet, izbris
11. 4. 2001; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 11. 4. 2001; 6024 Cestni tovor-
ni promet, vpis 11. 4. 2001; 6521 Finančni
zakup (leasing), izbris 11. 4. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 11. 4. 2001;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n., vpis
11. 4. 2001; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 11. 4. 2001; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 11. 4. 2001; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 11. 4. 2001;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, iz-

bris 11. 4. 2001; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 11. 4. 2001; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, izbris 11. 4. 2001; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 11. 4. 2001; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 11. 4. 2001; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah, vpis 11. 4. 2001; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, vpis 11. 4. 2001; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami, vpis 11. 4.
2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 11. 4. 2001; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 11. 4. 2001; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, izbris 11. 4. 2001; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 11. 4. 2001; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, izbris
11. 4. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 11. 4. 2001; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, izbris 11. 4.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 11. 4. 2001; 7415 Upravljanje s
holding družbami, izbris 11. 4. 2001; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris
11. 4. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 11. 4. 2001; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti, izbris 11. 4. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 11. 4.
2001; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje, izbris 11. 4. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 11. 4. 2001;
9261 Obratovanje športnih objektov, vpis
11. 4. 2001; 92623 Druge športne dejavno-
sti, izbris 11. 4. 2001; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 11. 4. 2001; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 11. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 23.06.2000.

Rg-5751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/01177 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa ATRIK družba za
proizvodnjo komunalne opreme d.o.o. se-
dež: Litijska 261, 1261 LJUBLJANA-DO-
BRUNJE vpisanem pod vložno št.
1/06104/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbene pogodbe in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5015499
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor MEDVED MATJAŽ, Goce Delčeva 74,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 11. 2000;
zastopnik SEMEN SNEŽANA, Kraljeva ulica
16, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 11.
2000, zastopa kot pomočnik direktorja.; za-
stopnik SEMEN SNEŽANA, Kraljeva ulica 16,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 11. 2000,
zastopa kot v.d. direktorja.; zastopnik LIPU-
ŠČEK IGOR, Sojerjeva ulica 39, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 6. 11. 2000.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 29.9.2000.

Rg-5754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02000 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa SANI ART proizvod-
nja in inženiring d.o.o. sedež: Tržaška 49,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/33324/00, vpisalo v sodni register tega

sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1532618
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor RAVNIKAR JANEZ, Maslejeva ulica 10,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 15. 1. 2001; di-
rektor BABNIK MARIJA, Vodnikova 171 A,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 16. 1. 2001.

Rg-5756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02060 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa VITA COMMERCE
trgovina na malo in veliko, d.o.o., Ljublja-
na sedež: Podutiška 152, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/28087/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, ustanoviteljev, deleža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5950830
Firma: VITA COMMERCE, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: VOLK ANDA, Cesta na Laze

18, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 1. 2001; VOLK
MARKO, Cesta na Laze 18, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 6. 1996.

Dejavnost: 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 10. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 10. 4. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 10. 4. 2001; 5551 Storit-
ve menz, izbris 10. 4. 2001; 55510 Dejav-
nost menz, vpis 10. 4. 2001; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
10. 4. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 10. 4. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 10. 4.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 10. 4. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 10. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 10. 4. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
10. 4. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 10. 4. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 10. 4. 2001;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami, vpis 10. 4. 2001; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti, vpis 10. 4. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 10. 4.
2001.

Rg-5760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02540 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa MERCATA 1 poo-
blaščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Železna cesta 18, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/26827/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5911516
Osnovni kapital: 2.682.115.300,00 SIT

Rg-5763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02552 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa AGENCIJA AVANTA
družba za komuniciranje d.o.o., Ljubljana
sedež: Ob zeleni jami 3, 1000 LJUBLJA-
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NA vpisanem pod vložno št. 1/32795/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba ustanovitelja, deleža, zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1492420
Ustanovitelji: JELAČIN BOJAN, Gornji trg

24, 1000 LJUBLJANA vložek: 840.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 12. 2000;
HAWLINA MAJA, Ob zeleni jami 3, 1000
LJUBLJANA vložek: 2.100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor JELAČIN BOJAN, Gornji trg 24, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 11. 1. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 15.12.2000.

Rg-5768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02580 z dne 17. 4.
2001 pri subjektu vpisa MERCATOR-KME-
TIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, z
omejeno odgovornostjo sedež: Valvazor-
jev trg 3, 1270 LITIJA vpisanem pod vložno
št. 1/00301/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5149878
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-

DRUGA LITIJA, z.o.o.
Skrajšana firma: KGZ LITIJA, z.o.o.
Ustanovitelji: PREGELJ FRANC, Graška

cesta 68, 1270 LITIJA vložek: 0,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, izstop: 28. 12. 1998; BI-
AGGIO IVAN, Slivna št. 5, 1252 VAČE vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 10. 8.
2000; PREMK FRANC JOŽEF, Graška št.
31, 1270 LITIJA vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, izstop: 12. 8. 1999; VODIŠEK IG-
NAC, Mamolj 19, 1272 POLŠNIK vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 6. 4.
1999; DRNOVŠEK MARKO, Sp. Hotič 9,
1270 LITIJA vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, izstop: 17. 2. 1997; BOKAL JA-
NEZ, Graška c. 14, 1270 LITIJA vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 30. 12.
1999; BERDAJS LADISLAV, Sp. Log 7, 1282
SAVA vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 10. 8. 2000; KOKOVICA DRAGOMIR,
Zavrstnik 11, 1275 ŠMARTNO vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 2. 8. 1993;
BUČAR FRANC, Gozd Reka št. 4, 1275
ŠMARTNO vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, izstop: 12. 8. 1999; JUŽNIK FRANC,
Zg. Hotič 10, 1270 LITIJA vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, izstop: 27. 12. 1996;
SMERDEL ANTON, Sp. Log 8, 1282 SAVA
vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop:
5. 4. 1994; MRZEL JELKA, Partizanska pot
29, 1270 LITIJA vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, izstop: 24. 8. 1995; MOTOH JEL-
KA, Gradiške Laze 22, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 30. 6. 1999; KOS MARIJA, Podroje
20, 1275 ŠMARTNO vložek: 0,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, izstop: 10. 8. 1994; RAZ-
POTNIK ALOJZIJ, Kresniški vrh 23, 1281
KRESNICE vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, izstop: 20. 10. 1997; TOMŠIČ JOŽEF,
Kresniški vrh 22, 1281 KRESNICE vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 10. 12.
1999; LOVŠE FELIKS, Sp. Hotič 11, 1270
LITIJA vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 17. 2. 1997; MAGDIČ JANEZ, Vače
81, 1252 VAČE vložek: 0,00 SIT, odgov. do

dol.višine, izstop: 3. 8. 1998; BAJEC JOŽEF,
Liberga 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 28. 12.
1995; ŠIRCA JOŽE, Staretov trg 8, 1275
ŠMARTNO vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, izstop: 27. 12. 1996; KONČAR ALOJ-
ZIJ, Sobrače št. 11, 1296 ŠENTVID PRI STIČ-
NI vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 27. 12. 2000; BERČON ANTON, Jel-
ša št. 5, 1275 ŠMARTNO vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, izstop: 29. 12. 1997;
VOZEL FRANČIŠEK, Mamolj 27, 1282 SAVA
vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop:
28. 12. 1995; ZAMAN FRANC, Mala Kos-
trevnica št. 2, 1275 ŠMARTNO vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 27. 10.
1999; REPINA FRANC, Dvor 6, 1275 ŠMAR-
TNO vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 23. 2. 1998; RAZPOTNIK JANEZ, Cir-
kuše 10, 1252 VAČE vložek: 0,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, izstop: 8. 9. 1998; PIVC
ANTON, Leše 4, 1282 SAVA vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 5. 4. 1994;
PIRC JOŽEF, Zglavnica št. 11, 1272 POL-
ŠNIK vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 8. 10. 1993; HRIBAR TATJANA, Po-
tok pri Vačah 14, 1252 VAČE vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 5. 4. 1999;
VOZELJ LADISLAV, Dragovšek št. 1, 1275
ŠMARTNO vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, izstop: 13. 5. 1999; TRDIN LOVRENC,
Cirkuše 3, 1252 VAČE vložek: 0,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, izstop: 1. 3. 1996; SMRE-
KAR IVANA, Sobrače 8, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.viši-
ne, izstop: 28. 12. 1995; KOLEŠA JOŽEF,
Volčja jama 6, 1275 ŠMARTNO vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 29. 2. 2000;
BAJC RUDOLF, Poljane pri Primskovem 7,
1275 ŠMARTNO vložek: 0,00 SIT, odgov.
do dol.višine, izstop: 10. 8. 1994; ZORC IVA-
NA, Stranski vrh 11, 1272 POLŠNIK vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop: 30. 12.
1999; BEVC CIRIL, Velika Preska 6, 1272
POLŠNIK vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, izstop: 5. 6. 1998; HVALA JANEZ, Jev-
nica 50, 1281 KRESNICE vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, izstop: 10. 11. 1997;
ZAVRL ALOJZ, Cerovica 18, 1275 ŠMAR-
TNO vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine,
izstop: 28. 12. 1998; PARKELJ JOŽEF, Go-
lišče 5, 1281 KRESNICE vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, izstop: 27. 2. 1998;
PLEMENITAŠ NANDA, Vače 7, 1252 VAČE
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 31. 8. 1992; RAVNIKAR MARIJA, Kle-
nik 5, 1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 23. 9. 1992; RO-
ZMAN ANTONIJA, Graška c. 33 a, 1270 LITI-
JA vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.viši-
ne, vstop: 29. 10. 1992; ŠINKOVEC MAG-
DALENA, Grbinska c. 38, 1270 LITIJA vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 29. 10. 1992; RENKO LADKO, Pre-
veg 4, 1272 POLŠNIK vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 31. 8. 1992;
ROKAVEC MIRA, Jevnica 92, 1281 KRESNI-
CE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 31. 8. 1992; VIDMAR JELKA,
Renke 6, 1282 SAVA vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 23. 9. 1992;
ZAJC JAKOB, Laze pri Vačah 12, 1252 VA-
ČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 31. 8. 1992; ŠUŠTAR MARJAN,
Golišče 9, 1281 KRESNICE vložek:

35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
31. 8. 1992; ZUPANČIČ LJUDMILA, Gradi-
ške Laze 4, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 29. 10. 1992; NOGRAŠEK ALOJZIJ,
Leskovica 1, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 29. 10. 1992; LOGAR PAVLA, Stran-
ski vrh 10, 1272 POLŠNIK vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
29. 10. 1992; OCEPEK JOŽEF, Roviše 1,
1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 29. 10. 1992; KONČAR
ANTON, Vrh pri Sobračah 6, 1296 ŠENTVID
PRI STIČNI vložek: 35.908,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 29. 10. 1992; OBREZA
ZORKA, Ponoviče 24, 1282 SAVA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
3. 12. 1992; JUVAN DANICA, Tepe 32, 1272
POLŠNIK vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 29. 12. 1992; KONČAR
MARTA, Sp. Hotič 5, 1270 LITIJA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
29. 12. 1992; MAHKOVEC ANDREJ, Zavr-
stnik 52, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
29. 12. 1992; ŠKRBEC VIDA, Renke 1,
1281 SAVA vložek: 35.908,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 3. 12. 1992; KONČINA
ZVONE, Velika Štanga 17, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 3. 12. 1992; ŽNIDARŠIČ
ANGELA, Razbure 1, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 3. 12. 1992; RAZPOTNIK
FRANC, Polšnik 8, 1272 POLŠNIK vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
3. 12. 1992; JERIHA ALBIN, Velika Štanga
6, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
29. 12. 1992; SLADIČ ALOJZ, Stranski vrh
14, 1272 POLŠNIK vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 29. 12. 1992;
PEVEC JANEZ, Mala Kostrevnica 28, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 29. 12. 1992;
AVSEC ALOJZ, Kresniški vrh 2, 1281 KRE-
SNICE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 29. 12. 1992; DRNOVŠEK
MARIJA, Rovišče št. 7, 1282 SAVA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
29. 12. 1992; ČOŽ ANTON, Račica 9, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 23. 2. 1993; PO-
TISEK ANTON, Liberga 1, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 23. 2. 1993; LOKAR DRA-
GO, Vrh pri Sobračah 2, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 7. 4. 1993; CIRAR MARI-
JA, Tirna 28, 1282 SAVA vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 7. 4. 1993;
ŽELEZNIK FRANC, Riharjevec 1, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 28. 5. 1993;
ŠTEMPIHAR JOŽEF, Jeze št. 8, 1275 ŠMAR-
TNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, vstop: 7. 4. 1993; GROM
ANTON, Jastrebnik 4, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 2. 8. 1993; KOKOVICA LJUDMI-
LA, Zavrstnik 11, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 2. 8. 1993; VERBAJS CECILIJA, Ma-
molj 20, 1272 POLŠNIK vložek: 35.908,00
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SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 23. 2. 1993;
PERME MARIJA, Dvor 27, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 2. 8. 1993; CIRAR MATIJA,
Boltija 8, 1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 30. 8. 1993;
URANKAR BOŠTJAN, Kresnice 94, 1281
KRESNICE vložek: 35.908,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 23. 2. 1993; PLANIN-
ŠEK FRANC, Konj 3, 1270 LITIJA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
23. 2. 1993; OBREZA FRANC, Podbukovje
pri Vačah 3, 1252 VAČE vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 8. 10. 1993;
PIRC MARTIN, Zglavnica 11, 1272 POLŠNIK
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 8. 10. 1993; FIRM VINCENC, Boltija
6, 1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, vstop: 8. 10. 1993; VO-
ZEL IVANA, Mamolj 27, 1282 SAVA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
18. 2. 1994; KOS FRANC, Podroje 20, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 18. 2. 1994;
DRAGAR JOŠKO, Selško št. 2, 1275 ŠMAR-
TNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, vstop: 18. 2. 1994; GO-
DEC ANA, Golišče 10, 1281 KRESNICE vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 23. 2. 1993; ZUPANČIČ ALBIN, De-
šen 17, 1281 KRESNICE vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 10. 8. 1994;
ZUPANČIČ JANEZ, Dešen 20, 1281 KRE-
SNICE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 10. 8. 1994; POTOČNIK
KRISTINA, Vače 30, 1252 VAČE vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
7. 10. 1994; MAJCEN DANILO, Trg na stav-
bah 11, 1270 LITIJA vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 10. 8. 1994;
KIRN FRANC, Golišče 13, 1281 KRESNICE
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 23. 2. 1995; REPINA MARIJA, Dvor
pri Bogenšperku 6, 1275 ŠMARTNO PRI LI-
TIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 23. 2. 1995; KATIĆ RUŽICA, Vel.
Kostrevnica 39, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 19. 4. 1995; VRANA STANISLAV, Pe-
čice 3, 1274 GABROVKA vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 23. 2. 1995;
SOTENŠEK NATAŠA, Valvazorjeva 30, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 19. 4. 1995;
VERBE FRANC, Sp. Log 17, 1282 SAVA
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 23. 2. 1995; GRM DARKO, Hude Rav-
ne 1, 1273 DOLE PRI LITIJI vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
24. 8. 1995; SKUBIC JOŽE, Boltija 7, 1252
VAČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 19. 4. 1995; PRIMC FRAN-
ČIŠEK, Dolgo Brdo 4, 1272 POLŠNIK vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 13. 11. 1995; KONČAR VIDA, Stran-
ski vrh 15, 1272 POLŠNIK vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
13. 11. 1995; PRIMOŽIČ JOŽICA, Podšen-
tjur 6, 1270 LITIJA vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 30. 7. 1997;
MOLKA FRANC, Tirna 23, 1282 SAVA vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 13. 11. 1995; ROVŠEK HENRIK,
Kovk 26, 1431 DOL PRI HRASTNIKU vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:

18. 12. 1995; TRDIN JANEZ, Cirkuše 3,
1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 1. 3. 1996; BAJEC MAR-
TIN, Liberga 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 22. 2. 1996; CEGLAR NADA, Ponovi-
če 20 a, 1282 SAVA vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 26. 9. 1996;
HVALA JANEZ, Zg. Jevnica 5, 1281 KRESNI-
CE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 10. 11. 1997; HAUPTMAN PA-
VEL, Moravče pri Gabrovki 35, 1274 GA-
BROVKA vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 26. 9. 1996; JUŽNIK MAR-
JAN, Zg. Hotič 10, 1270 LITIJA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
27. 12. 1996; KLINC ANTON, Moravče pri
Gabrovki 10, 1274 GABROVKA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
28. 3. 1997; BREGAR EVA, Tirna 20, 1282
SAVA vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 28. 3. 1997; CIRAR STANI-
SLAVA, Tirna 24, 1282 SAVA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
28. 3. 1997; RAZPOTNIK JOŽE, Cirkuše 10,
1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 30. 7. 1997; SMREKAR
JOŽE, Sobrače 8, 1296 ŠENTVID PRI STIČ-
NI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.viši-
ne, vstop: 18. 12. 1995; BREGAR MIRO,
Bitiče 10, 1270 LITIJA vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 5. 6. 1998;
ROZINA JOŽEF, Vintarjevec 8 A, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 27. 2. 1998;
KONČAR METKA, Stranski vrh 15, 1272
POLŠNIK vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 2. 11. 1998; ZAVRL RO-
MAN, Cerovica 17, 1275 ŠMARTNO PRI LI-
TIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 28. 12. 1998; URBANIJA AN-
DREJ, Potok pri Vačah 11, 1252 VAČE vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 28. 12. 1998; PREGEL FRANC, Gra-
ška c. 66 a, 1270 LITIJA vložek: 35.908,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 28. 12.
1998; VODIŠEK MARIJA, Mamolj 19, 1272
POLŠNIK vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 6. 4. 1999; VOZELJ AN-
TON, Dragovšek 1, 1275 ŠMARTNO PRI LI-
TIJI vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 13. 5. 1999; PRAŠNIKAR JOŽE,
Leše 4, 1282 SAVA vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 6. 4. 1999; TI-
ČAR MARJAN, Levstikova 5, 1270 LITIJA vlo-
žek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 13. 5. 1999; ZAMAN MARIJA, Mala
Kostrevnica 2, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 27. 10. 1999; BUČAR FRANC, Gozd
Reka 4, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
12. 8. 1999; SLAPNIČAR ALOJZ, Gozd Re-
ka 9, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
12. 8. 1999; TOMŠIČ FRANC, Kresniški vrh
22, 1281 KRESNICE vložek: 35.908,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 10. 12. 1999;
OBREZA ANDREJ, Podbukovje 2, 1252 VA-
ČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 29. 2. 2000; KOLEŠA JOŽE,
Volčja Jama 6, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 29. 2. 2000; BIAGGIO JANA, Slivna 5,
1252 VAČE vložek: 35.908,00 SIT, odgov.

do dol.višine, vstop: 10. 8. 2000; BERDAJS
MALČI, Spodnji Log 7, 1282 SAVA vložek:
35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
10. 8. 2000; ZORC JANEZ, Stranski vrh 11,
1272 POLŠNIK vložek: 35.908,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, vstop: 30. 12. 1999; SO-
TLAR ALOJZIJA, Velika Preska 2, 1272 POL-
ŠNIK vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 19. 5. 2000; PLANINŠEK SIL-
VO, Zavrstnik 24, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
vložek: 35.908,00 SIT, odgov. do dol.višine,
vstop: 20. 11. 2000; TOMAŽIČ METODA CI-
RILA, Velika Kostrevnica 16, 1275 ŠMAR-
TNO PRI LITIJI vložek: 35.908,00 SIT, od-
gov. do dol.višine, vstop: 20. 11. 2000.

Dejavnost: 0111 Pridelovanje žit in drugih
poljščin, vpis 17. 4. 2001; 0112 Pridelova-
nje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
vpis 17. 4. 2001; 01131 Vinogradništvo, vpis
17. 4. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 17. 4.
2001; 0121 Reja govedi, vpis 17. 4. 2001;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov, vpis 17. 4. 2001; 0123 Reja prašičev,
vpis 17. 4. 2001; 0124 Reja perutnine, vpis
17. 4. 2001; 0125 Reja drugih živali, vpis
17. 4. 2001; 0130 Mešano kmetijstvo, vpis
17. 4. 2001; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo, vpis 17. 4. 2001; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev, vpis
17. 4. 2001; 0201 Gozdarstvo, vpis 17. 4.
2001; 0202 Gozdarske storitve, vpis 17. 4.
2001; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega, vpis 17. 4. 2001;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pe-
rutninskega mesa, vpis 17. 4. 2001; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov, vpis 17. 4. 2001; 1561 Mlinarstvo,
vpis 17. 4. 2001; 1571 Proizvodnja krmil,
vpis 17. 4. 2001; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic, vpis 17. 4. 2001;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa, vpis 17. 4. 2001; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže, vpis 17. 4. 2001; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 17. 4.
2001; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela, vpis 17. 4. 2001; 4521 Splošna grad-
bena dela, vpis 17. 4. 2001; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela, vpis 17. 4. 2001;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov, vpis 17. 4. 2001; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 17. 4.
2001; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 17. 4. 2001; 4531 Elek-
trične inštalacije, vpis 17. 4. 2001; 4532 Izo-
lacijska dela, vpis 17. 4. 2001; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
17. 4. 2001; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah, vpis 17. 4. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 17. 4. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
vpis 17. 4. 2001; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 17. 4. 2001;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
vpis 17. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, vpis 17. 4. 2001; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 17. 4. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 17. 4. 2001; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 17. 4. 2001; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 17. 4. 2001; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, vpis 17. 4.
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2001; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi, vpis 17. 4. 2001; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, vpis 17. 4. 2001; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 17. 4. 2001; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 17. 4. 2001; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 17. 4. 2001; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 17. 4. 2001; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, vpis 17. 4. 2001; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 17. 4.
2001; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 17. 4.
2001; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 17. 4.
2001; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, vpis 17. 4. 2001; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 17. 4. 2001; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 17. 4. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 17. 4. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 17. 4. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 17. 4. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
17. 4. 2001; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 17. 4. 2001; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
vpis 17. 4. 2001; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 17. 4. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 17. 4. 2001; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 17. 4. 2001; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 17. 4. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
17. 4. 2001; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi, vpis 17. 4. 2001; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
17. 4. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 17. 4. 2001; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 17. 4. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 17. 4.
2001; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
17. 4. 2001; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah, vpis 17. 4.
2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 17. 4. 2001; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 17. 4. 2001; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 17. 4.
2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
17. 4. 2001; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
17. 4. 2001; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili, vpis 17. 4. 2001; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, vpis 17. 4. 2001; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 17. 4. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 17. 4.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo, vpis 17. 4.
2001; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
17. 4. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 17. 4. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 17. 4. 2001; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami, vpis 17. 4. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
17. 4. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 17. 4. 2001; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
17. 4. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 17. 4. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
17. 4. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 17. 4. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 17. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 17. 4. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 17. 4. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah, vpis 17. 4. 2001; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 17. 4. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
17. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
17. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 17. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 17. 4. 2001; 55510 Dejav-
nost menz, vpis 17. 4. 2001; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 17. 4. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 17. 4.
2001; 6311 Prekladanje, vpis 17. 4. 2001;
6312 Skladiščenje, vpis 17. 4. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
17. 4. 2001; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi, vpis 17. 4.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem, vpis 17. 4. 2001; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 17. 4.
2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 17. 4. 2001; 7230
Obdelava podatkov, vpis 17. 4. 2001; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 17. 4. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 17. 4. 2001; 7470
Čiščenje stavb, vpis 17. 4. 2001; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
17. 4. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 17. 4. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 17. 4.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
17. 4. 2001.

Rg-5769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/02601 z dne 4. 4.
2001 pri subjektu vpisa TEHNIŠKA ZA-
LOŽBA SLOVENIJE založništvo in te-
hnična kultura d.d. Ljubljana sedež: Le-
pi pot 6, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/01316/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5048745
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor JUNKAR IRENA, Pod akacijami 3, 1000

LJUBLJANA, razrešitev: 14. 12. 2000, zasto-
pa brez omejitev.; direktor JALŠEVAC LADI-
SLAV, Dolenjska c. 62, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 14. 12. 2000.

Člani nadzornega sveta: KALUŽA LUDVIK,
izstop 5. 7. 2000; PRELC METKA, izstop
5. 7. 2000; KOVAČIČ VASILIJ, izstop 5. 7.
2000; KRAJNIK ROBERT, vstop 5. 7. 2000;
DE COSTA-PETAN ADA, vstop 5. 7. 2000;
VURUŠIČ JANA, vstop 5. 7. 2000.

Rg-5777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02657 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa AL PONTE trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana sedež: Celov-
ška 134, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/27428/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5931487
Sedež: Dunajska cesta 354, 1000

LJUBLJANA

Rg-5778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02758 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa GAKU agrarna te-
hnika in trgovina, d.o.o. sedež: Zgornje
Gameljne 20, 1211 LJUBLJANA – ŠMAR-
TNO vpisanem pod vložno št. 1/28689/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5969956
Ustanovitelji: ALBERT KERBL GMBH, Fe-

lizenzell 9, BUCHBACH vložek:
6.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
24. 1. 2001; MEPRO D.O.O., Slakova ulica
7, 8210 TREBNJE vložek: 6.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor CHRISTIAN BRANDSTATTER, Khevenhul-
lerstr. 24, KLAGENFURT, razrešitev: 24. 1.
2001, zastopa brez omejitev.

Rg-5782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02862 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa VARSTVENO DE-
LOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI, Trbo-
veljska c. 6 sedež: Trboveljska c. 6, 1410
ZAGORJE OB SAVI vpisanem pod vložno št.
1/14312/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5549612
Ustanovitelji: OBČINA ZAGORJE OB SA-

VI, C. 9. avgusta 5, 1410 ZAGORJE OB SAVI
vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, izstop:
20. 5. 1993; REPUBLIKA SLOVENIJA, Gre-
gorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00
SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 20. 5. 1993.

Rg-5785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02942 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa GOLF SMLEDNIK
STUPICA, Rekreacijski center, k.d. sedež:
Gosposka 10, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/33896/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba naslova
ustanoviteljev in imena ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 1571567
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Ustanovitelji: LAZARINI EVGENIJA MAR-
JETA, Lavričeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
vložek: 66.202.904,60 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 6. 2000; LAZARINI FRANC, Lavri-
čeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
16.540.797,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 2000.

Rg-5795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03313 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa SNAGA Javno pod-
jetje d.o.o. sedež: Povšetova 6, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/07748/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba člana nadzornega sveta
in naslova zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015545
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor JURCA RASTO, Gorenje blato 104, 1291
ŠKOFLJICA, imenovanje: 18. 10. 1996, za-
stopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: BONAČ LUDVIK,
izstop 24. 10. 2000; ERKLAVEC IVAN, vstop
24. 10. 2000.

Rg-5799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03345 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa VARNOST GASIL-
SKI SERVIS d.o.o. sedež: Koperska 94,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/03018/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5299870
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA D.D., LJUBLJANA, Dunajska 160,
1000 LJUBLJANA vložek: 5.550.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 11. 1998; ARKADA
ENA D.D. LJUBLJANA, Dunajska 156, 1000
LJUBLJANA vložek: 6.620.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 2000; KAPITALSKA
DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKE-
GA ZAVAROVANJA SLOVENIJE d.d. Ljublja-
na, Dunajska 56, 1000 LJUBLJANA vložek:
3.310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 2000; SLOVENSKA ODŠKODNIN-
SKA DRUŽBA D.D., Dunajska 22, 1000
LJUBLJANA vložek: 3.310.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 11. 2000; DOVČ JO-
ŽE, Prešernova 15, 1230 DOMŽALE vložek:
840.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; DVOJMOČ FRANC, Železni-
karjeva 14, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; FORTUNA ROMAN, Selo pri
Radohovi vasi 8, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI
vložek: 790.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 11. 2000; HERBST DUŠAN, Prušni-
kova 66, 1000 LJUBLJANA vložek:
340.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; HERBST PRIMOŽ, Prušniko-
va 66, 1000 LJUBLJANA vložek: 80.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; JA-
KIČ IVICA, Ul.Lizike Jančarjeve 8, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 1.090.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 14. 11. 2000; JANKOVIČ RO-
BERT, Steletova 2, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 840.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; JANKOVIČ KLEMEN, Steleto-
va ulica 2, 1000 LJUBLJANA vložek:
60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11.
2000; JANKOVIČ ALENKA, Brodarjev trg 7,
1000 LJUBLJANA vložek: 200.000,00 SIT,

ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; JANKO-
VIČ TOMAŽ, Brodarjev trg 7, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 1.290.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 11. 2000; MOČILNIK ANA, Marti-
nova ulica 75, 1000 LJUBLJANA vložek:
370.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; MOČILNIK ALOJZ, Martinova
ulica 75, 1000 LJUBLJANA vložek:
380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; MOČILNIK KLEMEN, Marti-
nova ulica 75, 1000 LJUBLJANA vložek:
200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; NOVAK ERNA, Puciharjeva
31, 1291 ŠKOFLJICA vložek: 250.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; PA-
VLOVIČ MILAN, Trubarjeva 60, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 1.290.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 14. 11. 2000; PAVLOVIČ NE-
VENKA, Trubarjeva 60, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; PAVLOVIČ ALEŠ, Trubarjeva
60, 1000 LJUBLJANA vložek: 200.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; PA-
VLOVIČ FRANČIŠKA, Adamičeva ulica 19,
1000 LJUBLJANA vložek: 260.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; RUPNIK
ROBERT, Kalce 15, 1370 LOGATEC vložek:
1.010.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; SELAK CIRIL, Novomeška 17,
8310 ŠENTJERNEJ vložek: 400.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; SELAK
MARJAN, Novomeška 17, 8310 ŠENTJER-
NEJ vložek: 200.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 11. 2000; ŠEMOLE RAJKO, Bro-
darska 12, 1270 LITIJA vložek: 990.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000;
ŠKUFCA JOŽKO, Masarykova 19, 1000
LJUBLJANA vložek: 940.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 14. 11. 2000; ZUPANČIČ
ZVONKO, Kersnikova 9, 1290 GROSUPLJE
vložek: 230.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 11. 2000; ZUPANČIČ ZDENKA, Ker-
snikova 9, 1290 GROSUPLJE vložek:
190.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 2000; ZUPANČIČ DENIS, Kersniko-
va 9, 1290 GROSUPLJE vložek: 60.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 2000; ZU-
PANČIČ SUZANA, Kersnikova 9, 1290 GRO-
SUPLJE vložek: 60.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 11. 2000.

Rg-5801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03365 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa MTC HOLDING
družba za upravljanje holding družb,
d.o.o. sedež: Žorgova 70, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/32303/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1446657
Ustanovitelji: MEGLIČ MARJAN – MIRO-

SLAV, Žorgova ulica 70, 1000 LJUBLJANA
vložek: 798.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 16. 7. 1999; MEGLIČ ZDENKA, Žor-
gova ulica 70, 1000 LJUBLJANA vložek:
798.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 7.
1999; PAVLE PENSA, Pod gozdom 33, 1236
TRZIN vložek: 1.596.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 16. 7. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor MEGLIČ MARJAN – MIROSLAV, Žorgova
ulica 70, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 1.
2001, zastopa brez omejitev.; direktor HRO-

VAT MARJETKA, Zg. Jarše, Industrijska c.1,
1235 RADOMLJE, imenovanje: 16. 1. 2001.

Rg-5812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03487 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa TISO, trgovanje, in-
ženiring, sestavljanje, organiziranje d.o.o.
sedež: Albrehtova 70, 1291 ŠKOFLJICA
vpisanem pod vložno št. 1/21560/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: vpis matične
številke in spremembe zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5695210
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KUMELJ FRANC, Albrehtova 70, 1291
ŠKOFLJICA, razrešitev: 15. 2. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; direktor KOVAČIČ BLAŽ,
Rožna dolina c. XV/3, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 15. 2. 2001.

Rg-5813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03488 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa TISO, trgovanje, in-
ženiring, sestavljanje, organiziranje d.o.o.
sedež: Albrehtova 70, 1291 ŠKOFLJICA
vpisanem pod vložno št. 1/21560/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5695210
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist KUMELJ FRANC, Albrehtova 70, 1291
ŠKOFLJICA, imenovanje: 15. 2. 2001.

Rg-5816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03518 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa BRODNIK trgovsko
podjetje, d.o.o. sedež: Seničica 50, 1215
MEDVODE vpisanem pod vložno št.
1/14612/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5551811
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor BRODNIK MARIJA, Celovška c. 458,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 2. 2001, za-
stopa brez omejitev.; direktor GREGORIČ
BRODNIK MARIJA ADELA, Celovška 458,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 2. 2. 2001;
zastopnik BRODNIK JOŽE, Celovška c. 458,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 2. 2. 2001.

Rg-5817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03521 z dne 9. 4.
2001 pri subjektu vpisa ZMAJČKOV BUTIK
proizvodnja peciva in slaščic, d.d. sedež:
Koprska 100, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/02765/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5071429
Člani nadzornega sveta: ŽABJEK TOMAŽ,

izstop 10. 1. 2001; MIKLIČ GREGOR, vstop
10. 1. 2001.

Rg-5819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03526 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa SEMPCO zastop-
stvo tujih firm, izvoz-uvoz in trgovina d.o.o.
Ljubljana sedež: Štihova 10, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
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1/23813/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
ležev, sprememba in uskladitev dejavnosti,
sprememba družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5781086
Osnovni kapital: 5.496.500,00 SIT
Ustanovitelji: KREK IRENA, Verje 31 h,

1215 MEDVODE vložek: 4.122.375,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1993; KREK PET-
ER, Verje 31 h, 1215 MEDVODE vložek:
1.374.125,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1994.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
20. 4. 2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
20. 4. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 20. 4. 2001; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 20. 4.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 20. 4.
2001; 501 Trgovina z motornimi vozili, izbris
20. 4. 2001; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, izbris 20. 4. 2001; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, izbris 20. 4. 2001; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo “,
izbris 20. 4. 2001; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, izbris 20. 4.
2001; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe, izbris 20. 4. 2001; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom, izbris 20. 4. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
izbris 20. 4. 2001; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, izbris
20. 4. 2001; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim materi-
alom, izbris 20. 4. 2001; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, izbris 20. 4.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 20. 4.
2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, izbris 20. 4. 2001;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
izbris 20. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 20. 4. 2001; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris
20. 4. 2001; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje, vpis 20. 4. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, vpis 20. 4. 2001; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 20. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 20. 4. 2001; 74400 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 20. 4. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 20. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 1.2.2001.

Rg-5823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03556 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa SVEA INŽENIRING
Podjetje za inženiring in poslovne storitve
d.o.o., Zagorje ob Savi, C. 20. julija 23
sedež: C. 20. julija 23, 1410 ZAGORJE
OB SAVI vpisanem pod vložno št.
1/31356/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1357751
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor BENKO MILAN, Pintarjeva cesta 14, 1410

ZAGORJE OB SAVI, razrešitev: 31. 12. 2000;
direktor GREBLO VLADIMIR, Podlubnik 255,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 1. 1.
2001.

Rg-5824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03557 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa NIPPEL Podjetje za
trgovino, marketing in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana-Šmartno, Ovčakova 10 sedež:
Ovčakova 10, 1211 LJUBLJANA-ŠMAR-
TNO vpisanem pod vložno št. 1/14605/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, sedeža, osn.
kapitala, deleža, sprememba in uskladitev de-
javnosti, sprememba akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5552974
Firma: NIPPEL Podjetje za trgovino,

marketing in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIPPEL, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ovčakova 10, 1211 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK TOMISLAV, Ovčako-

va 10, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1994.

Dejavnost: 20300 Stavbno mizarstvo, vpis
10. 4. 2001; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže, vpis 10. 4. 2001; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 10. 4. 2001;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov, vpis 10. 4.
2001; 31200 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike, vpis 10. 4. 2001;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk, vpis 10. 4. 2001; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.,
vpis 10. 4. 2001; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
s, vpis 10. 4. 2001; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva, vpis 10. 4. 2001; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega, vpis 10. 4. 2001;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega, vpis 10. 4. 2001; 45310
Električne inštalacije, vpis 10. 4. 2001;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije, vpis 10. 4. 2001; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, vpis 10. 4. 2001; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 10. 4. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili,
vpis 10. 4. 2001; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili, vpis 10. 4. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 10. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 10. 4. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 10. 4.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 10. 4. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 10. 4. 2001; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 10. 4. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 10. 4. 2001; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 10. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, vpis 10. 4. 2001;

51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
10. 4. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 10. 4.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 10. 4.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 10. 4. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 10. 4.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 10. 4. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n., vpis 10. 4. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 10. 4. 2001; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 10. 4.
2001; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 10. 4. 2001; 51230 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, vpis 10. 4. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 10. 4. 2001; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom, vpis 10. 4. 2001; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
10. 4. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 10. 4. 2001;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 10. 4. 2001; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
10. 4. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 10. 4. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 10. 4. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 10. 4. 2001; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 10. 4. 2001; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 10. 4. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 10. 4.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 10. 4. 2001; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 10. 4. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 10. 4. 2001; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
10. 4. 2001; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 10. 4. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 10. 4. 2001; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim materi-
alom in sanitarno opremo, vpis 10. 4. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 10. 4. 2001; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 10. 4.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 10. 4. 2001; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 10. 4.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 10. 4. 2001; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 10. 4. 2001; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
10. 4. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 10. 4. 2001; 51700 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 10. 4. 2001; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili, vpis 10. 4. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah, vpis 10. 4. 2001; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 10. 4. 2001; 52220 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 10. 4. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 10. 4. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 10. 4. 2001; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 10. 4. 2001; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
10. 4. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
10. 4. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 10. 4.
2001; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 10. 4. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 10. 4. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 10. 4. 2001; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 10. 4. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 10. 4.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 10. 4.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 10. 4. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 10. 4. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
10. 4. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
10. 4. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 10. 4. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 10. 4. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 10. 4. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
10. 4. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 10. 4. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 10. 4. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
10. 4. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
10. 4. 2001; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 10. 4. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 10. 4.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, vpis 10. 4. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 10. 4.
2001; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov, vpis 10. 4. 2001; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
10. 4. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis
10. 4. 2001; 52740 Druga popravila, d.n.,
vpis 10. 4. 2001; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov, vpis 10. 4. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
10. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
10. 4. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 10. 4. 2001; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 10. 4. 2001;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet na
rednih linijah, vpis 10. 4. 2001; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic, vpis 10. 4. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 10. 4. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 10. 4.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 10. 4. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 10. 4. 2001;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 10. 4. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih

projektov za trg, vpis 10. 4. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
10. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 10. 4. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 10. 4. 2001; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, vpis 10. 4. 2001; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 10. 4. 2001; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 10. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 10. 4. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 10. 4. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 10. 4. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 10. 4. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 10. 4. 2001; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov, vpis 10. 4. 2001; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 10. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 30.1.2001.

Rg-5825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03560 z dne 3. 4.
2001 pri subjektu vpisa COMETT INŽENI-
RING gradbeništvo in trgovina, d.o.o. se-
dež: Dalmatinova 9, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/32413/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba de-
javnosti in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 1453530
Dejavnost: 70110 Organizacija izvedbe

nepremičninskih projektov za trg, vpis 3. 4.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 3. 4. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 3. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 22.1.2001.

Rg-5826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03562 z dne 6. 4.
2001 pri subjektu vpisa ODESSA d.o.o., pod-
jetje za marketing, storitve in trgovino,
Ljubljana sedež: Jakčeva 39, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/09856/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev, sprememba in
uskladitev dejavnosti, sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5436826
Firma: ODESSA grafično podjetje za

marketing, storitve in proizvodnjo d.o.o.
Skrajšana firma: ODESSA d.o.o.
Osnovni kapital: 6.603.000,00 SIT
Ustanovitelji: WASCHL IZTOK, Jakčeva

39, 1000 LJUBLJANA vložek: 4.126.875,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1990; SA-
ČER GORAN, Karmaunerjeva 15, 1000
LJUBLJANA vložek: 2.476.125,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 11. 1990.

Dejavnost: 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 6. 4. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 6. 4. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 6. 4. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis
6. 4. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
6. 4. 2001; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 6. 4. 2001; 60240 Cestni tovor-

ni promet, vpis 6. 4. 2001; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi, vpis
6. 4. 2001; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 6. 4. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 6. 4.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
6. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 6. 4.
2001; 85141 Samostojne zdravstvene dejav-
nosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, vpis 6. 4.
2001; 85142 Alternativne oblike zdravljenja,
vpis 6. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 4.1.2001.

Rg-5827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03567 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa MMTV 1 d.o.o. pod-
jetje za oddajanje programov v kabelskih
sistemih sedež: Kranjčeva 26, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/19467/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5653487
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MEGLIČ MARJAN, Žorgova 70, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 17. 1. 2001, kadar
zastopa družbo v poslih ali vrsti podobnih
poslov v obdobju enega leta, s katerim se
vzpostavlja dolg ali izdatki v višini, ki presega
tolarsko protivrednost 20.000 USD, je za
posle, ki niso odobreni z letnim finančnim
načrtom potreben: – sopodpis glavnega di-
rektorja in finančnega direktorja – odobritev
skupščine, če tolarska protivrednost tovrstne-
ga posla ali vrste podobnih poslov presega
20.000 USD in ni večja od 100.000 USD –
odobritev skupščine z izrednim sklepom, če
tolarska protivrednost tovrstnega posla ali vr-
ste podobnih poslov presega 100.000 USD
– kadar zastopa družbo v posojilnih pogod-
bah, najemnih in zakupnih pogodbah ter hi-
potekah, potrebuje odobritev skupščine, če
omenjene pogodbe niso predvidene z letnim
finančnim načrtom – za sklenitev kooperacij-
skih pogodb in pogodb o dolgoročnem so-
delovanju je potrebna odobritev skupščine z
izrednim sklepom, če je trajanje tovrstnega-
poslovnega odnosa daljše od enega leta.;
direktor HORVAT MARJETKA, Industrijska c.
1, 1235 RADOMLJE, imenovanje: 17. 1.
2001.

Rg-5836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03602 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa AVTOTEHNA OPRE-
MA trgovska družba z avtomobilsko opre-
mo, d.o.o. sedež: Celovška c. 228, 1117
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/27171/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, fir-
me in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5925959
Firma: AVTOTEHNA OPREMA, trgovina,

inženiring, svetovanje d.o.o.
Osnovni kapital: 51.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVTOTEHNA zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d.,
Slovenska c. 54, 1000 LJUBLJANA vložek:
51.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1995.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28.12.2000.
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Rg-5857

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03698 z dne 17. 4.
2001 pri subjektu vpisa C.A.F.E. turizem in
trgovina, d.o.o. sedež: Resljeva 23, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/18211/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, osnovnega ka-
pitala, deleža, ustanovitelja in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5617642
Sedež: Litijska 148, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZDEVŠEK JOŽICA, Anžur-

jeva 10 d, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 4.
2000; RAZDEVŠEK BOJAN, Rožna dolina
cesta III/15, 1000 LJUBLJANA vložek:
5.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
2000.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena dela,
vpis 17. 4. 2001; 4531 Električne inštalacije,
vpis 17. 4. 2001; 4532 Izolacijska dela, vpis
17. 4. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 17. 4. 2001; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 17. 4.
2001; 4541 Fasaderska in štukaterska dela,
vpis 17. 4. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva, vpis 17. 4. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 17. 4. 2001;
4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
17. 4. 2001; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela, vpis 17. 4. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 17. 4.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 17. 4. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 17. 4. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitini-
ških in sindikalnih domov, vpis 17. 4. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 17. 4. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom, vpis 17. 4. 2001; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, interna-
tov, vpis 17. 4. 2001; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n., vpis 17. 4. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
17. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 17. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 17. 4. 2001; 5540 Točenje pijač in
napitkov, izbris 17. 4. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 17. 4. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
17. 4. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 17. 4. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 17. 4. 2001; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis 17. 4.
2001; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah, izbris 17. 4. 2001; 6022
Storitve taksistov, izbris 17. 4. 2001; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 17. 4. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, izbris 17. 4. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 17. 4.
2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n. “, izbris 17. 4. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 17. 4. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
17. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 17. 4. 2001; 7031 Dejav-

nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami, vpis 17. 4. 2001; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 17. 4. 2001; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe, izbris 17. 4. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
17. 4. 2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis
17. 4. 2001; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe, vpis 17. 4. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, izbris
17. 4. 2001; 7210 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 17. 4. 2001; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi,
izbris 17. 4. 2001; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 17. 4.
2001; 7230 Obdelava podatkov, izbris 17. 4.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 17. 4.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, izbris 17. 4. 2001; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 17. 4. 2001; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav, izbris 17. 4. 2001; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav, vpis
17. 4. 2001; 7260 Druge računalniške de-
javnosti, izbris 17. 4. 2001; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti, vpis 17. 4. 2001; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 17. 4. 2001;
7415 Upravljanje s holding družbami, izbris
17. 4. 2001; 74150 Dejavnost holdingov,
vpis 17. 4. 2001; 7420 Projektiranje in te-
hnično svetovanje, izbris 17. 4. 2001; 74201
0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, vpis 17. 4. 2001; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje, vpis 17. 4.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 17. 4. 2001; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 17. 4.
2001; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje, izbris 17. 4. 2001; 7430 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje, vpis 17. 4. 2001;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 17. 4.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 17. 4. 2001;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
izbris 17. 4. 2001; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 17. 4. 2001;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 17. 4. 2001; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n., vpis 17. 4. 2001.

Rg-5859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/03704 z dne
12. 4. 2001 pri subjektu vpisa SAVOY tr-
govina, marketing, gostinstvo, storitve,
d.o.o., Tržaška c. 2, Ljubljana sedež:
Tržaška c. 2, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/07733/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža, naslova usta-
novitelja in zastopnika, uskladitev dejavno-
sti in sprememba akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5388961
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOSAVLJEVIĆ BOGDAN,

Prušnikova 59, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VUKOSAVLJEVIĆ BOGDAN, Prušnikova

59, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 11.
1990, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 12. 4. 2001; 22110 Izda-
janje knjig, vpis 12. 4. 2001; 22120 Izdaja-
nje časopisov, vpis 12. 4. 2001; 22140 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
12. 4. 2001; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 12. 4. 2001; 45210 Splo-
šna gradbena dela, vpis 12. 4. 2001; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
12. 4. 2001; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 12. 4. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 12. 4.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 12. 4.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije, vpis 12. 4. 2001; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 12. 4. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, vpis 12. 4. 2001; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 12. 4. 2001; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 12. 4. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
12. 4. 2001; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 12. 4. 2001; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili, vpis 12. 4.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, vpis 12. 4. 2001; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 12. 4.
2001; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, vpis 12. 4. 2001; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 12. 4. 2001; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 12. 4. 2001; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis
12. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 12. 4.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, vpis 12. 4. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 12. 4. 2001; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 12. 4. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 12. 4. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 12. 4. 2001; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 12. 4. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 12. 4. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 12. 4.
2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 12. 4. 2001; 74600 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, vpis 12. 4.
2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis 12. 4.
2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
12. 4. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 12. 4. 2001; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
12. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi dne 30.3.2001.

Rg-5860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03710 z dne 9. 4.
2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
IVANA CANKARJA VRHNIKA Lošca 1 se-
dež: Lošca 1, 1360 VRHNIKA vpisanem pod
vložno št. 1/01660/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5088330000
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Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik PETERNEL ALOJZ, Idrijska cesta 9,
1360 VRHNIKA, razrešitev: 31. 8. 2000, Po-
močnik ravnatelja. Zastopa brez omejitev.; za-
stopnik DOBNIK ŽERJAV MARIJA, Ulica bra-
tov Mivšek 15, 1353 BOROVNICA, imenova-
nje: 25. 9. 2000, zastopa kot pomočnica rav-
natelja.

Rg-5868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03783 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa GV ZALOŽBA, za-
ložniško podjetje, d.o.o. sedež: Dunajska
5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/34022/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: sprememba firme, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1572547
Skrajšana firma: GV Založba, d.o.o.
Osnovni kapital: 4.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSPODARSKI VESTNIK

d.d., Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA vložek:
4.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor SIBINČIČ SLOBODAN, Rožna dolina, Ce-
sta X/17b, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
30. 1. 2001; direktor ŠIBENIK VIDA, Zofke
Kvedrove ulica 010, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 30. 1. 2000; prokurist SIBINČIČ
SLOBODAN, Cesta X/17 b, Rožna dolina,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1. 2001.

Rg-5869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03784 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa GV REVIJE, založ-
ništvo časopisov in revij, d.o.o. sedež: Du-
najska 5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/34021/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1572539
Skrajšana firma: GV Revije, d.o.o.
Osnovni kapital: 5.400.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSPODARSKI VESTNIK

d.d., Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA vložek:
5.400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor SIBINČIČ SLOBODAN, Rožna dolina, Ce-
sta X/17b, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
30. 1. 2001; prokurist SNOJ DUŠAN, C. OF
14, 1351 LOG PRI BREZOVICI, imenovanje:
30. 1. 2001; prokurist SIBINČIČ SLOBO-
DAN, Cesta X/17 b, Rožna dolina, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1. 2001; po-
slovodja MULEJ ROBERT, Šarhova ulica 08,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1. 2001,
zastopa kot direktor.; poslovodja PETROV-
ČIČ JOŽE, Kamna Gorica 48, 1380 CER-
KNICA, imenovanje: 30. 1. 2001, zastopa kot
glavni urednik.

Rg-5870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03785 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa GV IZOBRAŽEVA-
NJE, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
sedež: Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/34029/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-

me, deležev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1572512
Skrajšana firma: GV Izobraževanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 4.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSPODARSKI VESTNIK

d.d., Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA vložek:
4.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor SIBINČIČ SLOBODAN, Rožna dolina, Ce-
sta X/17b, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
30. 1. 2001; direktor BREČKO DANIJELA,
Šarhova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 30. 1. 2001; prokurist SIBINČIČ SLO-
BODAN, Cesta X/17 b, Rožna dolina, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1. 2001.

Rg-5871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03786 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa EGV, založništvo
časopisov in revij, d.o.o. sedež: Dunajska
5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/34020/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, zastopnika in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1572504
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist CAR MATJAŽ, Klemenova 120, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1. 2001; pro-
kurist FUNDUK DUŠANKA, Kneza Kocija uli-
ca 022, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
30. 1. 2001.

Dejavnost: 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji, vpis 5. 4. 2001; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo, vpis 5. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 5. 4. 2001; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
5. 4. 2001; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, vpis 5. 4. 2001; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis 5. 4.
2001; 7220 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 5. 4. 2001; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav, vpis 5. 4.
2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 5. 4. 2001; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 5. 4. 2001; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 5. 4. 2001.

Rg-5876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03845 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa INTERINA trgovina
s tekočim naftnim plinom in naftnimi deri-
vati, d.o.o., Ljubljana sedež: Kotnikova uli-
ca 5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/17370/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5527988
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor VRBANOVIĆ ŽELJKO, Dr. L. Ružičke 25,
VELIKA GORICA, HRVAŠKA, razrešitev:
31. 12. 2000, zastopa brez omejitev.; direktor
FABIJANIĆ GORAN, Drage Gervaisa 7, ZA-
GREB, HRVAŠKA, imenovanje: 1. 1. 2001.

Rg-5878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03863 z dne 6. 4.

2001 pri subjektu vpisa AGENCIJA ZA RAZ-
VOJ TURIZMA IN PODJETNIŠTVA V OBČI-
NI KAMNIK sedež: Tomšičeva 23, 1241
KAMNIK vpisanem pod vložno št.
1/33061/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1511181
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik GOLUBOVIČ BRANE, Klavčičeva 5,
1240 KAMNIK, razrešitev: 1. 2. 2001, zasto-
pa kot v.d. direktorja brez omejitev.; direktor
JEREB MIRAN, Medvedova 11, 1240 KAM-
NIK, imenovanje: 1. 2. 2001.

Rg-5886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03879 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa RABELLA storitve,
d.o.o. sedež: Nove Fužine 49, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/13631/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov – vpis pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5717256
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist BANJANAC BORIS, Veliki Ločnik 25,
1311 TURJAK, imenovanje: 22. 2. 2001.

Rg-5887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03885 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa BRAINTEC podjetje
za sodobne tehnologije, d.o.o. sedež:
Stegne 21, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/22146/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5752728
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,

1000 LJUBLJANA

Rg-5901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03946 z dne 3. 4.
2001 pri subjektu vpisa SANO Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o. sedež: Voj-
kova 63, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/30627/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 1293737
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist DJUKIĆ DAVID, Cesta na Urh 13, 1261
LJUBLJANA-DOBRUNJE, imenovanje: 15. 2.
2001.

Rg-5907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03963 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa LESNINA FINANCE
finančno svetovanje in druge poslovne
storitve d.o.o. Ljubljana, Parmova 53 se-
dež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/03781/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5236886
Ustanovitelji: LESNINA KODEKS RAČU-

NOVODSKE, FINANČNE IN DRUGE poslov-
ne storitve d.o.o., Parmova 53, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 57.323.061,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 27. 2. 2001; LESNINA TRGO-
VINA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., Cesta
v Mestni log 90, 1000 LJUBLJANA vložek:
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63.793.415,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1997.

Rg-5908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03964 z dne 9. 4.
2001 pri subjektu vpisa ELAN, družba za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje
z drugimi družbami d.d. sedež: Dunajska
cesta 160, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/33315/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Osnovni kapital: 5.200.000.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 29.06.2000.

Rg-5917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03999 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa NOVA FIRMA usta-
navljanje in prodaja gospodarskih družb
d.o.o. v angleškem jeziku: NOVA FIRMA
new company registration and ready ma-
de company sales Ltd. sedež: Tržaška 2,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/33171/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1453777
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor FRAS MILENA, Zupančičeva ul. 6, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 9. 2. 2001; direktor
PIŠEK BRANKO, Janežičeva c. 5, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 9. 2. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; prokurist BIZJAK JASMI-
NA, Vidmarjeva 8, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 9. 2. 2001.

Rg-5919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04005 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa SITAR PNEUMATIC
CENTER trgovsko podjetje, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o. sedež: Perovo 27, 1240
KAMNIK vpisanem pod vložno št.
1/04374/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5326095
Firma: SITAR PNEUMATIC CENTER, tr-

govsko podjetje, storitve in proizvodnja,
d.o.o.

Skrajšana firma: SITAR PNEUMATIC
CENTER d.o.o.

Sedež: Perovo 27, 1241 KAMNIK
Dejavnost: 02010 Gozdarstvo, vpis 20. 4.

2001; 02020 Gozdarske storitve, vpis 20. 4.
2001; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa, vpis 20. 4. 2001; 2030
Stavbno mizarstvo, vpis 20. 4. 2001; 2040
Proizvodnja lesene embalaže, vpis 20. 4.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 20. 4. 2001;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 20. 4. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, vpis 20. 4.

2001; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
20. 4. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 20. 4. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 20. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 20. 4. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 20. 4. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah, izbris 20. 4.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih, vpis 20. 4. 2001;
6023 Drug kopenski potniški promet, vpis
20. 4. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 20. 4. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 20. 4. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 20. 4. 2001; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 20. 4. 2001;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem,
vpis 20. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 23.3.2001.

Rg-5926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04024 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa AKTIVA MAI Sveto-
vanje in izvedba prodaje in nakupa družb
d.o.o. Ljubljana sedež: Dunajska 156,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/25435/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
ležev, zastopnikov dejavnosti in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5847176
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: AKTIVA GROUP D.O.O. pod-

jetje za ustanavljanje in upravljanje družb, Du-
najska 156, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.260.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1994; EPIC, GOLDSCHEIDER UND
WURMBOECK Unternehmenberatungsge-
sellschaft mbH, Ploesslgasse 8, A-1040 VI-
ENNA vložek: 840.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 3. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HORVAT DARKO, Pod Gradiščem 1 A,
2000 MARIBOR, imenovanje: 12. 2. 2001;
prokurist KODRIN ANDREJA, Linhartova 40,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 2. 2001.

Dejavnost: 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n., vpis 5. 4. 2001.

Razno: Vpiše se sprememba akta o usta-
novitvi z dne 12.2.2001.

Rg-5927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04029 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa ZLOT Finančni in-
ženiring, svetovanje, zunanja trgovina,
d.o.o. Ljubljana sedež: Dunajska 109,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/06309/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev
ter naslova ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5516609
Ustanovitelji: SKOK ZLATA, Cerkova 9,

1000 LJUBLJANA vložek: 5.675.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1991; RADISAV-
LJEVIĆ BORIS, Kašeljska cesta 10 A, 1000
LJUBLJANA vložek: 5.675.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 9. 1991; ZLOT D.O.O.,
Dunajska cesta 109, 1000 LJUBLJANA vlo-

žek: 45.400.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor RADISAVLJEVIĆ BORIS, Kašeljska cesta
150 A, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 9. 9.
1991, zastopa brez omejitev.

Rg-5933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04078 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa RECKITT BENCKI-
SER (ADRIATIC), trgovinska družba, d.o.o.
V angleškem jeziku: RECKITT BENCKISER
(ADRIATIC), Trading Company, Ltd. sedež:
Leskoškova 2, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/30238/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 1272870
Ustanovitelji: RECKITT BENCKISER N.V.,

WTC AA, Schiphol Boulevard 229, SCHIP-
HOL vložek: 37.750.144,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 26. 6. 2000; MADDISON
SQUARE HOLDING B.V., Gooimeer 2-30,
NAARDEN vložek: 37.750.144,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 6. 2000.

Rg-5936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04087 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa ALU KONIG STAHL
trgovska družba z omejeno odgovornost-
jo sedež: Brnčičeva 5, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE vpisanem pod vložno št.
1/24232/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5782350
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami, izbris 12. 4. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 12. 4. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 12. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 22.01.2001.

Rg-5937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04099 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa PROPHETES par-
tnerska družba za financiranje in razvoj,
d.d. Firma v angleškem jeziku: PROPHE-
TES, Parnerised Company for Financing
and Development Inc. sedež: Tržaška 132,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/19282/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5815274
Osnovni kapital: 60.722.000,00 SIT

Rg-5942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04208 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa AC – BORZNO PO-
SREDNIŠKA HIŠA D.D. sedež: Slovenska
52, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/27804/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba pooblastil pri za-
stopnikih s temile podatki:

Matična št.: 5885035
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ŠIBAKOVSKI BRANKO, Razgledna 3 A,
3000 CELJE, imenovanje: 1. 7. 2000, zasto-
pa družbo skupaj s članom uprave brez omeji-
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tev.; član uprave RUTAR MATJAŽ, Harkova 5,
2360 RADLJE OB DRAVI, imenovanje: 1. 7.
2000, zastopa družbo skupaj s direktorjem
brez omejitev.

Rg-5945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04232 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. sedež: Sa-
vinjska c. 11a, 1420 TRBOVLJE vpisanem
pod vložno št. 1/06706/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015731
Člani nadzornega sveta: HRIBOVŠEK IZ-

TOK, izstop 31. 1. 2001; BLAŽIĆ DARKO,
vstop 1. 2. 2001.

Rg-5952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04252 z dne 18. 4.
2001 pri subjektu vpisa TERMOELEKTRAR-
NA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o. sedež:
Toplarniška 19, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/00344/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033730
Člani nadzornega sveta: MALI MARJANA,

PREDSEDNIK, vstop 31. 7. 2000; MAROLT
DRAGO, vstop 31. 7. 2000; MAFFI SEVE-
RIN, vstop 31. 7. 2000; COLARIČ ANTON,
vstop 23. 11. 2000; NOTAR MARKO, vstop
23. 11. 2000; DEBELJAK IRENA, vstop
21. 2. 2001; GOSTINČAR PRIMOŽ, vstop
21. 2. 2001.

Rg-5956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04275 z dne 18. 4.
2001 pri subjektu vpisa SIPOREX Tovarna
lahkih gradbenih elementov, d.d., družba
za proizvodnjo in promet sedež: Loke 64,
1410 ZAGORJE OB SAVI vpisanem pod
vložno št. 1/00034/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5033152
Osebe pooblaščene za zastopanje: član

uprave VUKMAN MILIVOJ, Odeska 7, SPLIT,
imenovanje: 14. 2. 2001, zastopa kot direk-
tor proizvodnje.

Rg-5961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04294 z dne 24. 4.
2001 pri subjektu vpisa FINALI OCEPEK IN
OCEPEK d.n.o., Storitveno-trgovsko pod-
jetje, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu 9
sedež: Kleče pri Dolu 9, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI vpisanem pod vložno št.
1/20777/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
sprememba firme, skrajšane firme, osnovne-
ga kapitala, deležev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5699061
Firma: FINALI OCEPEK IN OCEPEK sto-

ritveno-trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: FINALI OCEPEK IN OCE-

PEK d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT

Ustanovitelji: OCEPEK RAFAEL, Kleče pri
Dolu 9, 1262 DOL PRI LJUBLJANI vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., izstop:
24. 4. 2001; OCEPEK METKA, Kleče pri Do-
lu 9, 1262 DOL PRI LJUBLJANI vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., izstop:
24. 4. 2001; OCEPEK METKA, Kleče pri Do-
lu 9, 1262 DOL PRI LJUBLJANI vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 2001; OCEPEK RAFAEL, Kleče pri
Dolu 9, 1262 DOL PRI LJUBLJANI vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 2001.

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 24. 4. 2001; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 24. 4.
2001; 45310 Električne inštalacije, vpis
24. 4. 2001; 45320 Izolacijska dela, vpis
24. 4. 2001; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 24. 4. 2001; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela, vpis 24. 4. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, vpis 24. 4. 2001; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 24. 4. 2001; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 24. 4. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
24. 4. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 24. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 24. 4. 2001; 64200 Telekomuni-
kacije, vpis 24. 4. 2001; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 24. 4. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 24. 4. 2001.

Razno: Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.

Rg-5963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04296 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa LJUBLJANSKE MLE-
KARNE, mlekarska industrija, d.d. sedež:
Tolstojeva 63, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/02783/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5048257
Osebe pooblaščene za zastopanje: gen.

dir. URBANIJA MIHAEL MAG., Roška ul. 1 a,
1232 DOMŽALE, razrešitev: 30. 4. 2001;
gen. dir. VEHOVEC MATJAŽ, Pipanova 76,
4208 ŠENČUR, imenovanje: 20. 2. 2001.

Rg-5964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04299 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa CVET trgovina z
mešanim blagom d.o.o. Ljubljana Dolenj-
ska cesta 104 sedež: Dolenjska cesta
104, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/07325/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, sedeža, poslov- nega naslova, ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopni-
kov, dejavnosti in akta s temile podatki:

Matična št.: 5517974
Firma: POMAGAJ, podjetje za internet

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Pomagaj d.o.o.
Sedež: Dolenjska cesta 104 a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.821.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMČIČ ANA, Dolenjska ce-

sta 104, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 2. 2001; POLAK JANEZ, Dolenjska ce-

sta 1o4, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.821.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor POLAK JANEZ, Dolenjska cesta 1o4,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 15. 2. 2001,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve, vpis 20. 4. 2001; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov, vpis 20. 4.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 4.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 20. 4. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 20. 4. 2001;
64200 Telekomunikacije, vpis 20. 4. 2001;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 20. 4. 2001; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 20. 4.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 20. 4.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 20. 4. 2001; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav, vpis
20. 4. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 20. 4. 2001; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 20. 4. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 20. 4. 2001; 74810 Foto-
grafska dejavnost, vpis 20. 4. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
20. 4. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 20. 4. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 20. 4.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
20. 4. 2001; 92623 Druge športne dejavno-
sti, vpis 20. 4. 2001; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa, vpis 20. 4. 2001; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 20. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 15.2.2001.

Rg-5970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04340 z dne 6. 4.
2001 pri subjektu vpisa P & S VENTURE
MANAGEMENT upravljanje tveganega ka-
pitala d.o.o. sedež: Slovenska 56, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/34289/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme in
sprememba družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1581899
Firma: P & S CAPITAL MANAGEMENT

upravljanje tveganega kapitala d.o.o.
Skrajšana firma: P & S CAPITAL MANA-

GEMENT d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene

pogodbe z dne 7.3.2001.

Rg-5979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04374 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa MAKES STEINDL &
KEČEK Storitveno podjetje d.n.o., Ljublja-
na sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/26144/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, zastopnika, dejav-
nosti in preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5893089
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Firma: MAKES Storitveno podjetje
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MAKES d.o.o., Ljublja-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEINDL KEČEK BRANKA,

KRIMSKA ULICA 6, 1111 LJUBLJANA vlo-
žek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
izstop: 12. 3. 2001; KEČEK ŽELJKO, KRIM-
SKA ULICA 6, 1111 LJUBLJANA vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., izstop:
19. 4. 2001; KEČEK ŽELJKO, Krimska ulica
6, 1000 LJUBLJANA vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor STEINDL KEČEK BRANKA, KRIMSKA
ULICA 6, 1111 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 3.
2001, zastopa brez omejitev.; družbenik KE-
ČEK ŽELJKO, KRIMSKA ULICA 6, 1111
LJUBLJANA, razrešitev: 12. 3. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; direktor KEČEK ŽELJKO,
Krimska ulica 6, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 12. 3. 2001.

Dejavnost: 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 19. 4. 2001; 18220 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil, vpis 19. 4. 2001;
18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
19. 4. 2001; 18240 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n., vpis 19. 4. 2001; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis
19. 4. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 19. 4. 2001; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 19. 4.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 19. 4. 2001; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
19. 4. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 19. 4. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 19. 4. 2001; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn, vpis 19. 4. 2001; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov, vpis
19. 4. 2001; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis
19. 4. 2001; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 19. 4. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 19. 4. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 19. 4. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 19. 4. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 19. 4. 2001.

Razno: Preoblikovanje iz družbe z neome-
jeno odgovornostjo v družbo z omejeno od-
govornostjo.

Rg-5991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04404 z dne 4. 4.
2001 pri subjektu vpisa GO-PRES TRADE
Podjetje za prevoz in trgovino, d.o.o., Tro-
jane, Trojane 24 sedež: Trojane 24, 1222
TROJANE vpisanem pod vložno št.
1/22774/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, firme, skrajša-
ne firme in osnovnega kapitala, deleža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5781256
Firma: GO-PRES TRADE Podjetje za pre-

voz in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GO-PRES TRADE d.o.o.
Sedež: Breznikova 15, 1230 DOM-

ŽALE

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORIŠEK CVETO, Trojane

24, 1222 TROJANE vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993.

Rg-5992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04406 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa BUSCOTRADE trgo-
vina na debelo, uvoz, izvoz, zastopanje,
servisiranje, inženiring d.o.o. sedež: Hra-
stovec 18 a, IOC Trzin, 1236 TRZIN vpisa-
nem pod vložno št. 1/21333/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5701112
Osnovni kapital: 12.475.575,00 SIT
Ustanovitelji: IVIĆ PREDRAG, Zupančiče-

va 1 a, 1236 TRZIN vložek: 12.475.575,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20.2.2001.

Rg-5995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04425 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa MEGAHIT podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kamnik sedež: Ljubljanska 21 d, 1241
KAMNIK vpisanem pod vložno št.
1/09456/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5441056
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist MAVRIČ MILAN, Cesta dr. Tineta Zajca
13, 1240 KAMNIK, imenovanje: 7. 2. 2001.

Rg-6002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04470 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa ALPE-ADRIA PHAR-
MA farmacevtsko podjetje d.o.o. sedež:
Dolenjska cesta št. 99, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/24633/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5810051
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor FRUHAUF KURT,.,., razrešitev: 8. 3.
2001, zastopa družbo brez omejitev.; direk-
tor STREIT HERMANN, Loibltalweg 2, CELO-
VEC, imenovanje: 8. 3. 2001, zastopa druž-
bo skupaj z direktorjem Weinmeier Augu-
stom.; direktor WEINMEIER AUGUST, Andre-
asstrasse 12, KIRCH KIRCHBERG A.D.
PIELACH, imenovanje: 8. 3. 2001, zastopa
družbo skupaj z direktorjem STREIT Herman-
nom.

Rg-6004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04477 z dne 18. 4.
2001 pri subjektu vpisa SPORTSTIL Podjet-
je za proizvodnjo, prodajo in posredova-
nje pri prodaji motornih vozil in delov,
d.o.o. Ljubljana, Turnerjeva 5 sedež: Tur-
nerjeva 5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/02573/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, vpis novega poslovnega deleža, uskla-
ditev dejavnosti in sprememba akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5300509

Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERNEJC ROMAN, Sp. Ga-

meljne 35, 1000 LJUBLJANA vložek:
998.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
2001.

Dejavnost: 34100 Proizvodnja motornih
vozil, vpis 18. 4. 2001; 34200 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic “, vpis 18. 4. 2001; 34300 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna vozi-
la in njihove motorje, vpis 18. 4. 2001; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n., vpis 18. 4.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili, vpis 18. 4. 2001; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili, vpis 18. 4. 2001;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili, vpis 18. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil, vpis 18. 4. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 18. 4.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 18. 4. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 18. 4.
2001; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 18. 4. 2001; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln, vpis 18. 4.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 18. 4.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 18. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
18. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 18. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 18. 4. 2001; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 18. 4. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 18. 4. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 18. 4. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 18. 4. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 18. 4.
2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 18. 4. 2001; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 18. 4.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 18. 4. 2001; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001;
80410 Dejavnost vozniških šol, vpis 18. 4.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
18. 4. 2001; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov, vpis 18. 4. 2001; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti, vpis 18. 4. 2001; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 18. 4.
2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 18. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14.3.2001.

Rg-6011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04516 z dne 18. 4.
2001 pri subjektu vpisa ZAK inženiring, za-
stopanje in servis d.o.o. Ljubljana, Triglav-
ska 61 sedež: Triglavska 61, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/12177/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skr.firme, osnov-
nega kapitala, deležev, dejavnosti, uskladitev
dejavnosti, sprememba akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5487749
Firma: ZAK inženiring, zastopanje in

servis d.o.o.
Skrajšana firma: ZAK d.o.o.
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Osnovni kapital: 51.993.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK UROŠ, Triglav-

ska 61, 1000 LJUBLJANA vložek:
51.993.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1991.

Dejavnost: 30020 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov,
vpis 18. 4. 2001; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 18. 4. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
18. 4. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 18. 4. 2001; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 18. 4. 2001; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 18. 4. 2001; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., vpis 18. 4. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 18. 4. 2001; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 18. 4. 2001; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 18. 4.
2001; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 18. 4. 2001; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 18. 4. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 18. 4. 2001; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 18. 4. 2001; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 18. 4.
2001; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 18. 4. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 18. 4. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 18. 4. 2001; 52482 Dejavnost cve-
tličarn, vpis 18. 4. 2001; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 18. 4. 2001; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom, vpis 18. 4. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
18. 4. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 18. 4. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 18. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 18. 4. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 18. 4. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 18. 4. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 18. 4. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
18. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 18. 4. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, vpis 18. 4. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 18. 4.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 18. 4. 2001; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
18. 4. 2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis
18. 4. 2001; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 18. 4. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav, vpis
18. 4. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 18. 4. 2001; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 18. 4. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 18. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
18. 4. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 18. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 8.3.2001.

Rg-6014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04524 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa MELAMIN kemična
tovarna d.d. Kočevje sedež: Tomšičeva ul.
9, 1330 KOČEVJE vpisanem pod vložno št.
1/00550/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis podatkov za člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034043
Člani nadzornega sveta: RABZELJ DRA-

GO – PREDSEDNIK, vstop 14. 12. 2000;
POLJANEC KSENIJA-NAMEST.PREDS., vs-
top 14. 12. 2000.

Rg-6018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04551 z dne 4. 4.
2001 pri subjektu vpisa NORMACOM, storit-
ve in trgovina, d.o.o. sedež: Dunajska ce-
sta 106, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/34192/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1581996
Sedež: Posavskega ul. 38, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: GBS SYSTEMS D.O.O., Du-

najska c. 106, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 3. 2001; KURENT CLAUDIO, Posavske-
ga ul. 38, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ALUJEVIĆ ROBERT, Ulica bratov Učakar
62, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 3.
2001; direktor KURENT CLAUDIO, Posav-
skega ul. 38, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
19. 3. 2001.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
4. 4. 2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
4. 4. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 4. 4. 2001; 22140 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 4. 4. 2001;
22150 Drugo založništvo, vpis 4. 4. 2001;
22210 Tiskanje časopisov, vpis 4. 4. 2001;
22220 Drugo tiskarstvo, vpis 4. 4. 2001;
22230 Knjigoveštvo in dodelava, vpis 4. 4.
2001; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov, vpis 4. 4. 2001; 22250 Druge
s tiskarstvom povezane storitve, vpis 4. 4.
2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 4. 4. 2001; 22320 Razmnoževanje
videozapisov, vpis 4. 4. 2001; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov, vpis 4. 4.
2001; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev,
vpis 4. 4. 2001; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podatkov,
vpis 4. 4. 2001; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elektron-
skih komponent, vpis 4. 4. 2001; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav, vpis 4. 4.
2001; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in s, vpis 4. 4.
2001; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela, vpis 4. 4. 2001; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje, vpis 4. 4. 2001; 4521
Splošna gradbena dela, izbris 4. 4. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 4. 4.
2001; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska

dela, vpis 4. 4. 2001; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 4. 4. 2001; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda, vpis 4. 4. 2001; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
4. 4. 2001; 45310 Električne inštalacije, vpis
4. 4. 2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 4. 4.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije, vpis 4. 4. 2001; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 4. 4. 2001;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
4. 4. 2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva, vpis 4. 4. 2001; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 4. 4. 2001; 45440
Soboslikarska in steklarska dela, vpis 4. 4.
2001; 4545 Druga zaključna gradbena dela,
izbris 4. 4. 2001; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 4. 4. 2001; 45500 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 4. 4.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili, vpis 4. 4. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 4. 4. 2001;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili, vpis 4. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 4. 4. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 4. 4.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 4. 4. 2001; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 4. 4. 2001; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 4. 4. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
4. 4. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 4. 4.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, vpis 4. 4. 2001; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi, vpis 4. 4. 2001;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
4. 4. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 4. 4.
2001; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 4. 4. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 4. 4. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 4. 4. 2001; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 4. 4. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 4. 4. 2001; 51180 Posredništ-
vo, specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 4. 4. 2001; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
4. 4. 2001; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo, vpis 4. 4. 2001; 51220 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis
4. 4. 2001; 51230 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi, vpis 4. 4. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 4. 4. 2001;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 4. 4. 2001; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 4. 4. 2001;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 4. 4. 2001; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 4. 4.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 4. 4.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
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izdelki, vpis 4. 4. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 4. 4. 2001; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 4. 4. 2001; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 4. 4. 2001; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 4. 4. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 4. 4. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
4. 4. 2001; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 4. 4. 2001; 51440 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
vpis 4. 4. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 4. 4. 2001; 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki,
vpis 4. 4. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 4. 4. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 4. 4. 2001; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis
4. 4. 2001; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo, vpis 4. 4. 2001; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje, vpis 4. 4.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 4. 4. 2001; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 4. 4.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 4. 4. 2001; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 4. 4. 2001;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, vpis 4. 4. 2001; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo, vpis 4. 4. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo, vpis 4. 4. 2001;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 4. 4. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 4. 4. 2001; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 4. 4. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 4. 4. 2001; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 4. 4. 2001; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 4. 4. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 4. 4. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 4. 4. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 4. 4. 2001; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 4. 4. 2001; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 4. 4. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 4. 4. 2001;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki, vpis 4. 4. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki, vpis 4. 4. 2001; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom, vpis 4. 4. 2001; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 4. 4. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki, vpis 4. 4. 2001; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 4. 4. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 4. 4.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 4. 4. 2001; 52462 Trgovina

na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 4. 4. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis 4. 4.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 4. 4.
2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami, vpis 4. 4. 2001; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 4. 4. 2001; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 4. 4. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 4. 4. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 4. 4. 2001; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 4. 4.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 4. 4. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis
4. 4. 2001; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, vpis 4. 4. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 4. 4. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 4. 4. 2001; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti, izbris 4. 4. 2001; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti, vpis 4. 4. 2001;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah, vpis 4. 4. 2001; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln, vpis 4. 4. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 4. 4. 2001; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis 4. 4.
2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis 4. 4.
2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis 4. 4.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 4. 4. 2001; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 4. 4. 2001; 55220 Dejavnost kampov,
vpis 4. 4. 2001; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis
4. 4. 2001; 55232 Dejavnost turističnih kme-
tij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 4. 4.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 4. 4. 2001; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov, vpis 4. 4. 2001; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n., vpis 4. 4. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 4. 4.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 4. 4.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 4. 4. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 4. 4. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 4. 4. 2001; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis 4. 4.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih, vpis 4. 4. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih, vpis 4. 4. 2001; 55510 De-
javnost menz, vpis 4. 4. 2001; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering), vpis 4. 4. 2001;
60230 Drug kopenski potniški promet, vpis
4. 4. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 4. 4. 2001; 63110 Prekladanje, vpis
4. 4. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 4. 4.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 4. 4. 2001; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu, vpis 4. 4. 2001; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu, vpis 4. 4.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 4. 4. 2001; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij, vpis 4. 4.
2001; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte, izbris 4. 4. 2001; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, vpis 4. 4. 2001;

64200 Telekomunikacije, vpis 4. 4. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, izbris 4. 4. 2001; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 4. 4. 2001; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, izbris 4. 4. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 4. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 4. 4. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 4. 4. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 4. 4. 2001; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem, izbris 4. 4. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 4. 4. 2001;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 4. 4. 2001; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem, vpis 4. 4. 2001; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem, vpis 4. 4. 2001; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 4. 4. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 4. 4. 2001; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 4. 4. 2001; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
4. 4. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 4. 4. 2001; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 4. 4. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja, vpis 4. 4. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 4. 4. 2001;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 4. 4.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 4. 4. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, izbris 4. 4. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 4. 4. 2001; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje, vpis 4. 4. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, vpis 4. 4. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 4. 4. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 4. 4. 2001; 7440 Oglaševanje,
izbris 4. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
4. 4. 2001; 74810 Fotografska dejavnost,
vpis 4. 4. 2001; 74820 Pakiranje, vpis 4. 4.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 4. 4. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 4. 4. 2001; 74833 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 4. 4. 2001; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 4. 4.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 4. 4. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 4. 4. 2001;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
4. 4. 2001.

Rg-6032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04592 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa MENINA proizvod-
nja pogrebne opreme, d.d. sedež: Trg pa-
dlih borcev 3, 1240 KAMNIK vpisanem pod
vložno št. 1/01239/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034647
Člani nadzornega sveta: MIKLIČ MATJAŽ,

izstop 31. 12. 2000; MIKLIČ MATJAŽ, vstop
1. 1. 2001.
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Rg-6033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04593 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa NAMA Trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana sedež: Tomšičeva
1, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/00837/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5024811
Člani nadzornega sveta: FLAJS MILENA,

izstop 22. 2. 2001; BRATUN SLAVICA, vstop
22. 2. 2001.

Rg-6034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04597 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa GRADNJE VIČ d.o.o.
sedež: Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/11478/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: zaznamba o
pripojitvi k družbi MONT GRAD d.o.o. Ljublja-
na (1/16119/00), sprememba ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5462991
Ustanovitelji: GRADBENA DRUŽBA VIČ

D.O.O. LJUBLJANA, Tbilijska 81, 1000
LJUBLJANA vložek: 5.000.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1995; GAJIČ DRA-
GO, Velesovska 69, 4208 ŠENČUR vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 3.
2001; GROBELNIK BORIS, Skrbinškova 18,
1000 LJUBLJANA vložek: 1.250.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 6. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Pripojitev k družbi
MONT GRAD d.o.o., družba za gradnjo in
trgovino, Tbilisijska 81, Ljubljana (vložna šte-
vilka 1/16119/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 09.03.2001 in sklepa skup-
ščine z dne 09.03.2001. Pripojitev začne ve-
ljati z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-6035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04599 z dne 6. 4.
2001 pri subjektu vpisa MONT GRAD d.o.o.,
družba za gradnjo in trgovino sedež: Tbili-
sijska 81, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/16119/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: pripojitev družbe GRAD-
NJE VIČ d.o.o. Ljubljana (1/11478/00), spre-
memba ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5887747
Ustanovitelji: GRADBENA DRUŽBA VIČ,

Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA vložek:
5.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 2000; PIRC RAJKO, Podreča 114,
4000 KRANJ vložek: 850.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 6. 3. 2001; STANIČ MI-
RAN, Spodnje Priniče 18a, 1215 MEDVODE
vložek: 1.150.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 6. 3. 2001; DOLENC BRANKO, Horjul
208, 1354 HORJUL vložek: 850.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 6. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor STANIČ MIRAN, Spodnje Pirniče 18a,
1215 MEDVODE, razrešitev: 9. 3. 2001, za-
stopa brez omejitev.; prokurist STANIČ MI-
RAN, Spodnje Pirniče 18a, 1215 MEDVO-
DE, imenovanje: 9. 3. 2001; direktor MIKLIČ
PETER, Pod Hrasti 60, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 9. 3. 2001; prokurist SMOLIČ

MIRKO, Pot na Fužine 41, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 9. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Pripojitev družbe
GRADNJE VIČ d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana
(vložna številka 1/11478/00), na podlagi po-
godbe o pripojitvi z dne 09.03.2001 in skle-
pa z dne 09.03.2001.

Rg-6036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04602 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa B.B.L. TRI družba za
mednarodno špedicijo, trgovino in storit-
ve d.o.o. sedež: Letališka 33, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/31796/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1400088
Sedež: Letališka 16, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-6039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04605 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa FDS RESEARCH
družba za raziskave in razvoj, d.o.o. se-
dež: Suhadolčanova 28, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE vpisanem pod vložno št.
1/31204/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1319833
Ustanovitelji: TRDIČ FRANCELJ, Suhadol-

čanova 28, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE vlo-
žek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1998; TRDIČ JANA, Suhadolčanova 28,
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 12.3.2001.

Rg-6041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04611 z dne 18. 4.
2001 pri subjektu vpisa ANDERWALD Trže-
nje in servisiranje, d.o.o., Ljubljana sedež:
Brodska 21, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/05024/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5327067
Ustanovitelji: PRIVŠEK SAŠA, Vrhovčeva

14, Log pri Brezovici, 1351 BREZOVICA vlo-
žek: 2.937.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 6. 1997; ANDERWALD PRIMOŽ, Brod-
ska cesta 21, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.937.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik ANDERWALD PRIMOŽ, Brodska cesta
21, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 3.
2001, zastopa kot tehnični direktor.; proku-
rist ANDERWALD NIKOLAJ, Brodska cesta
21, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 3.
2001; prokurist ANDERWALD JOŽEFA,
Brodska cesta 21, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 20. 3. 2001.

Dejavnost: 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja, izbris 18. 4. 2001; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na, izbris 18. 4. 2001; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov, vpis 18. 4. 2001; 2430

Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov, izbris 18. 4.
2001; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n., izbris 18. 4. 2001; 3210 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent, vpis 18. 4.
2001; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov, vpis 18. 4. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, vpis 18. 4. 2001; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 18. 4. 2001; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki, vpis 18. 4. 2001; 5170 Druga
trgovina na debelo, vpis 18. 4. 2001; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, vpis 18. 4. 2001;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih prodajalnah, vpis 18. 4. 2001; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 18. 4.
2001; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili, vpis 18. 4.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 18. 4.
2001; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, vpis 18. 4. 2001; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 18. 4. 2001;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 18. 4. 2001; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 18. 4. 2001; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
18. 4. 2001; 7260 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 18. 4. 2001; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001.

Rg-6048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04647 z dne 18. 4.
2001 pri subjektu vpisa LACOM – FIN druž-
ba za zastopanje in trgovanje, Ljubljana,
d.o.o. sedež: Podutiška 152, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/19150/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652413
Ustanovitelji: VOLK VOJTEH, Cesta na La-

ze 18, 1000 LJUBLJANA vložek:
3.979.520,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 3. 2001; ŠMID VOLK VANJA, Cesta na
Laze 18, 1000 LJUBLJANA vložek:
5.471.840,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1998; VOLK ANDA, Cesta na Laze
18, 1000 LJUBLJANA vložek: 3.109.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1998; VOLK
MARKO, Cesta na Laze 18, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 3.109.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1998; LACOM – FIN, d.o.o.,
Ljubljana, Podutiška 152, 1000 LJUBLJANA
vložek: 746.160,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 19. 3. 2001.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 18. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 18. 4. 2001; 5551 Storitve menz,
izbris 18. 4. 2001; 55510 Dejavnost menz,
vpis 18. 4. 2001; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 18. 4.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 18. 4. 2001; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
18. 4. 2001; 70110 Organizacija izvedbe ne-
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premičninskih projektov za trg, vpis 18. 4.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 18. 4. 2001.

Rg-6057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04682 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa KALCER, družba
za inženiring, marketing in zastopanje,
d.o.o. sedež: IOC Trzin, Brodišče 25,
1236 TRZIN vpisanem pod vložno št.
1/06051/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5353734
Sedež: Ljubljanska cesta 51, 1236 TR-

ZIN

Rg-6060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04685 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa VAVPOTIČ trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana sedež: Celov-
ška 76, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/32571/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, skrajša-
ne firme, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1467646
Firma: VAVPOTIČ trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: VAVPOTIČ d.o.o.
Sedež: Brodišče 12, 1236 TRZIN
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi z dne 20.03.2001

Rg-6062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04688 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa VADNJAL LJUBLJA-
NA Podjetje za proizvodnjo, inženiring, tr-
govino in storitve d.o.o., Ljubljana sedež:
Poljanska 42, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/25648/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev, naslova ustanovitelja in
zastopnika, dejavnosti in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5847486
Osnovni kapital: 32.679.000,00 SIT
Ustanovitelji: VADNJAL JAKA, Cesta v Ze-

leni Log 32, 1000 LJUBLJANA vložek:
9.803.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1994; VADNJAL JAKOB, Gosposvetska 4,
1000 LJUBLJANA vložek: 6.535.800,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1994; VADNJAL
MIHA, Gosposvetska 4, 1000 LJUBLJANA
vložek: 9.803.700,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 8. 4. 1994; VADNJAL TEREZIJA, Go-
sposvetska 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
6.535.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VADNJAL JAKA, Cesta v Zeleni log 32,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 8. 4. 1994,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
19. 4. 2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
19. 4. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 19. 4. 2001; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 19. 4.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 19. 4.
2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 19. 4. 2001; 22320 Razmnoževa-
nje videozapisov, vpis 19. 4. 2001; 22330

Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
19. 4. 2001; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas, vpis 19. 4. 2001;
27540 Litje drugih neželeznih kovin, vpis
19. 4. 2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
“, vpis 19. 4. 2001; 28511 Prekrivanje kovin
s kovino, vpis 19. 4. 2001; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin, vpis
19. 4. 2001; 28520 Splošna mehanična de-
la, vpis 19. 4. 2001; 28610 Proizvodnja re-
zilnega orodja, vpis 19. 4. 2001; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja, vpis 19. 4. 2001;
28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis
19. 4. 2001; 29400 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev, vpis 19. 4. 2001; 45310 Električ-
ne inštalacije, vpis 19. 4. 2001; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
19. 4. 2001; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 19. 4. 2001; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis 19. 4.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
19. 4. 2001; 45440 Soboslikarska in stek-
larska dela, vpis 19. 4. 2001; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 19. 4.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 19. 4. 2001; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
19. 4. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 19. 4. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 19. 4. 2001; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 19. 4.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 19. 4. 2001; 63110 Prekla-
danje, vpis 19. 4. 2001; 63120 Skladišče-
nje, vpis 19. 4. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
19. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 19. 4. 2001; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, vpis 19. 4.
2001; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis 19. 4.
2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 19. 4. 2001;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 19. 4. 2001; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem, vpis
19. 4. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 19. 4. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 19. 4. 2001;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, vpis 19. 4.
2001; 73202 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju humanistike, vpis 19. 4.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 19. 4. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 19. 4. 2001; 74150
Dejavnost holdingov, vpis 19. 4. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 19. 4. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 19. 4. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 19. 4. 2001;
74810 Fotografska dejavnost, vpis 19. 4.
2001; 74820 Pakiranje, vpis 19. 4. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 19. 4. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
19. 4. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 19. 4. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 19. 4.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 19. 4. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 19. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 29.12.2001

Rg-6066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04711 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa ORBIT Inženiring,
d.o.o., Linhartova 62, Ljubljana sedež: Lin-
hartova 62, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/05033/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5333865
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA

Rg-6068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04716 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa SEMENARNA Ljub-
ljana, proizvodnja in trgovina, d.d. Ljublja-
na Dolenjska c. 242 sedež: Dolenjska c.
242, 1108 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/00030/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: nadomestni sklep za srg
13673/2000 – sprememba osnovnega kapi-
tala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5005574
Osnovni kapital: 1.713.224.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 15.03.2001.

Rg-6074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04755 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa LI FENG, uvoz in
izvoz, družba z omejeno odgovornostjo
sedež: Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/33776/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1571559
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor YAN LIYONG, Muenchner Strasse 69/6,
SEEFELD I.T., razrešitev: 10. 4. 2001; direk-
tor CHEN FENG, Tudi guan li jui sui su 501,
ZHEIJANG, LISHUI, imenovanje: 24. 11.
2000; zastopnik CHEN YUN, Tudi guan li jui
sui su 501, ZHEIJANG, LISHUI, imenovanje:
24. 11. 2000, pomočnik direktorja; prokurist
LI YIJIE, Tudi guan li jui sui su 501, ZHEI-
JANG, LISHUI, imenovanje: 13. 3. 2001; pro-
kurist YE YONGBIAO, Tudi guan li jui sui su
501, ZHEIJANG, LISHUI, imenovanje: 13. 3.
2001.

Rg-6075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04756 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa INTERLINGUA MAR-
KAP Podjetje za poučevanje, prevajanje
in trgovino d.o.o., Ljubljana sedež: Rimska
2, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/14697/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, dejavnosti, osnov-
nega kapitala, deleža ter akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5563593
Firma: INTERLINGUA MARKAP, projek-

tiranje, izobraževanje in trgovina, d.o.o.
Ljubljana

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEGAN MARIJA, Cesta na

Brdo 46 b, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.
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Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
19. 4. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
19. 4. 2001; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega, vpis 19. 4. 2001; 36130 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis
19. 4. 2001; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n., vpis 19. 4. 2001; 36220 Proiz-
vodnja nakita in podobnih izdelkov, vpis 19. 4.
2001; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela, vpis 19. 4. 2001; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje, vpis 19. 4. 2001; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 19. 4. 2001;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 19. 4. 2001; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 19. 4. 2001; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda, vpis 19. 4. 2001; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
19. 4. 2001; 45310 Električne inštalacije,
vpis 19. 4. 2001; 45320 Izolacijska dela, vpis
19. 4. 2001; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 19. 4. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 19. 4.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la, vpis 19. 4. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 19. 4.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
19. 4. 2001; 45440 Soboslikarska in stek-
larska dela, vpis 19. 4. 2001; 45450 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 19. 4. 2001;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 19. 4. 2001; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 19. 4. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
19. 4. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 19. 4. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
19. 4. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 19. 4. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 19. 4. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 19. 4.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 19. 4. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 19. 4. 2001; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 19. 4. 2001; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
19. 4. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 19. 4.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 19. 4. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo, vpis 19. 4. 2001; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji, vpis 19. 4. 2001;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 19. 4. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 19. 4.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
19. 4. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 19. 4. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 19. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 19. 4. 2001; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 19. 4. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 19. 4. 2001; 55100 Dejavnost

hotelov in podobnih obratov, vpis 19. 4.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 19. 4.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 19. 4. 2001; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln, vpis 19. 4. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 19. 4.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 19. 4. 2001; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov, vpis 19. 4.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih, vpis 19. 4. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih, vpis 19. 4. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
19. 4. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
19. 4. 2001; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 19. 4. 2001; 61100 Po-
morski promet, vpis 19. 4. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 19. 4. 2001; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 19. 4. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 19. 4. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 19. 4. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
19. 4. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 19. 4. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 19. 4. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 19. 4. 2001; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 19. 4. 2001;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 19. 4. 2001; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem, vpis
19. 4. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 19. 4. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
19. 4. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 19. 4. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 19. 4. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 19. 4. 2001; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 19. 4. 2001; 74201
0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, vpis 19. 4. 2001; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje, vpis 19. 4.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 19. 4. 2001; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 19. 4.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, vpis 19. 4. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 19. 4. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
19. 4. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 19. 4. 2001; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
19. 4. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 19. 4. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 19. 4.
2001; 80410 Dejavnost vozniških šol, vpis
19. 4. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 19. 4. 2001; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 19. 4. 2001;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve, vpis 19. 4. 2001; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n., vpis 19. 4. 2001;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
19. 4. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis
19. 4. 2001; 92623 Druge športne dejavno-
sti, vpis 19. 4. 2001; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n., vpis 19. 4. 2001;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis

19. 4. 2001; 93040 Druge dejavnosti za ne-
go telesa, vpis 19. 4. 2001.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi
družbe z dne 22.3.2001.

Rg-6079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04778 z dne 17. 4.
2001 pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d. sedež: Dunajska cesta
107, 1113 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/02785/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Člani nadzornega sveta: DERGANC DRA-

GICA, izstop 13. 2. 2001; FERENC NEVEN-
KA, izstop 13. 2. 2001; GALOF KATJA, iz-
stop 13. 2. 2001; BRAČIČ KSENIJA, izstop
13. 2. 2001; JAMNIK STANE, izstop 13. 2.
2001; KOLAR JOŽEF, izstop 13. 2. 2001;
CVETEK JOŽE, izstop 13. 2. 2001; DER-
GANC DRAGICA, vstop 16. 3. 2001; FE-
RENC NEVENKA, vstop 16. 3. 2001; GA-
LOF KATJA, vstop 16. 3. 2001; BRAČIČ
KSENIJA, vstop 16. 3. 2001; KOLAR JO-
ŽEF, vstop 16. 3. 2001; CVETEK JOŽE, vs-
top 16. 3. 2001.

Rg-6082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04784 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa KORPUS, družba
za svetovanje, d.o.o. sedež: Gestrinova
5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/34073/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1584910
Sedež: Gradaška 8, 1000 LJUBLJANA

Rg-6098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04836 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa MONS nepremič-
nine in inženiring, d.o.o. sedež: Vurniko-
va 2, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/29277/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1192213
Sedež: Poljanski nasip 6, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04844 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa VIRUS INTERNATI-
ONAL podjetje za mednarodno in notra-
njo trgovino ter inženiring, d.o.o. sedež:
Celovška 150, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/22800/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala, de-
ležev, naziva ustanovitelja, dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5748437
Firma: VIRUS INTERNATIONAL podjet-

je za ekonomsko in davčno svetovanje
d.o.o.

Skrajšana firma: VIRUS INTERNATIONAL
d.o.o.

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUSTER BLANKA, Krivec

73, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.470.030,00
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SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; VI-
RUS INTERNATIONAL podjetje za ekonom-
sko in davčno svetovanje d.o.o., Celovška
150, 1000 LJUBLJANA vložek: 629.970,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1996.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 5. 4. 2001; 55112 De-
javnost penzionov, izbris 5. 4. 2001; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 5. 4. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
5. 4. 2001; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev, izbris 5. 4. 2001; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
5. 4. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 5. 4. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 5. 4. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 5. 4. 2001;
7415 Upravljanje s holding družbami, izbris
5. 4. 2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
5. 4. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje,
izbris 5. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
5. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 2.4.2001.

Rg-6103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04883 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa EMONA BLAGOVNI
CENTER – PLUS družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana sedež: Šmartinska 130,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/31916/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1413473
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor REPIČ ZDENKA, DIPL.EKON., Janežiče-
va ul. 23, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
14. 3. 2001, zastopa brez omejitev.; direktor
FABJAN BOŽIDAR-JANEZ, Cesta v Rožno do-
lino 11, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
15. 3. 2001.

Rg-6105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04891 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRU-
GA IG, Z.O.O. sedež: Ig 181, 1292 IG vpi-
sanem pod vložno št. 1/25853/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba na-
slova in priimka zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5860296
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor MERHAR MARIJA, Prigorica 84, 1331
DOLENJA VAS, imenovanje: 14. 4. 1997, Za-
stopanje z omejitvami, ki so v registraciji.

Rg-6110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04896 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa ADVANT podjetje
za inženiring, komunikacije, svetovanje in
distribucijo d.o.o. Ljubljana, Vodovodna
101 sedež: Vodovodna 101, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/30321/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, naslova ustanovi-
telja in zastopnika, osnovnega kapitala, dele-
žev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1278312
Firma: ADVANT računalniški inženiring,

komunikacije, svetovanje in distribucija
d.o.o.

Osnovni kapital: 59.091.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRIŠKOVEC ANDREJ, Dre-

nov Grič 85, 1360 VRHNIKA vložek:
14.772.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1998; JOVANOVIĆ BRANKO, MALČI
BELIČEVE 149, 1000 LJUBLJANA vložek:
14.772.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 3. 1998; ZALAR PETER, Polje c. XXII/27,
1000 LJUBLJANA vložek: 14.772.750,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1998; JOR-
DAN SIMON, Klančarjeva ul. 3, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 14.772.750,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 5. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor FRIŠKOVEC ANDREJ, Drenov Grič 85,
1260 VRHNIKA, imenovanje: 12. 5. 1998.

Dejavnost: 2112 Proizvodnja papirja in kar-
tona, izbris 20. 4. 2001; 21120 Proizvodnja
papirja in kartona, vpis 20. 4. 2001; 2211
Izdajanje knjig, izbris 20. 4. 2001; 22110
Izdajanje knjig, vpis 20. 4. 2001; 2212 Izda-
janje časopisov, izbris 20. 4. 2001; 22120
Izdajanje časopisov, vpis 20. 4. 2001; 2213
Izdajanje revij in periodike, izbris 20. 4. 2001;
22130 Izdajanje revij in periodike, vpis 20. 4.
2001; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa, izbris 20. 4. 2001; 22140 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
20. 4. 2001; 2215 Drugo založništvo, izbris
20. 4. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
20. 4. 2001; 2221 Tiskanje časopisov, izbris
20. 4. 2001; 22210 Tiskanje časopisov, vpis
20. 4. 2001; 2222 Drugo tiskarstvo, izbris
20. 4. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
20. 4. 2001; 2223 Knjigoveštvo in dodelava,
izbris 20. 4. 2001; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 20. 4. 2001; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, izbris 20. 4.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane
storitve, vpis 20. 4. 2001; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov, izbris 20. 4. 2001;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis
20. 4. 2001; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov, izbris 20. 4. 2001; 22320 Razmnože-
vanje videozapisov, vpis 20. 4. 2001; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov, izbris
20. 4. 2001; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 20. 4. 2001; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, izbris 20. 4. 2001; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, vpis 20. 4. 2001; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev, izbris
20. 4. 2001; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev, vpis 20. 4. 2001; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija “, izbris 20. 4. 2001;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 20. 4.
2001; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev,
izbris 20. 4. 2001; 30010 Proizvodnja pisar-
niških strojev, vpis 20. 4. 2001; 3002 Proiz-
vodnja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov, izbris 20. 4. 2001; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov, vpis 20. 4. 2001; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic,
izbris 20. 4. 2001; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic, vpis 20. 4.
2001; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n., izbris 20. 4. 2001; 31620 Pro-

izvodnja druge električne opreme, d.n., vpis
20. 4. 2001; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov, izbris 20. 4. 2001; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav, vpis 20. 4.
2001; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje, izbris 20. 4. 2001;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje, vpis 20. 4. 2001; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
izbris 20. 4. 2001; 37100 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov, vpis 20. 4. 2001;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov, izbris 20. 4. 2001; 37200 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov, vpis 20. 4.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, izbris
20. 4. 2001; 45210 Splošna gradbena dela,
vpis 20. 4. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, izbris 20. 4. 2001; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
20. 4. 2001; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, izbris 20. 4. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela speci-
alnih strok, vpis 20. 4. 2001; 4531 Električ-
ne inštalacije, izbris 20. 4. 2001; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 20. 4. 2001; 4532 Izo-
lacijska dela, izbris 20. 4. 2001; 45320 Izo-
lacijska dela, vpis 20. 4. 2001; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
izbris 20. 4. 2001; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 20. 4. 2001;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, izbris
20. 4. 2001; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 20. 4. 2001; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela, izbris 20. 4. 2001;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
20. 4. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva, izbris 20. 4. 2001; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 20. 4. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
izbris 20. 4. 2001; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 20. 4. 2001; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela, izbris 20. 4. 2001; 45440
Soboslikarska in steklarska dela, vpis 20. 4.
2001; 4545 Druga zaključna gradbena dela,
izbris 20. 4. 2001; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 20. 4. 2001; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, izbris 20. 4. 2001; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 20. 4. 2001; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, izbris 20. 4. 2001; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 20. 4. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, izbris
20. 4. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 20. 4.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, izbris 20. 4.
2001; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
20. 4. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, izbris 20. 4.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 20. 4. 2001;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n., izbris 20. 4. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n., vpis 20. 4. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, izbris 20. 4. 2001; 51190 Posred-
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ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
20. 4. 2001; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, izbris 20. 4. 2001; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati, vpis 20. 4. 2001; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko, izbris
20. 4. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 20. 4. 2001; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, izbris 20. 4.
2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 20. 4. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, izbris 20. 4.
2001; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje, vpis 20. 4. 2001; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, izbris 20. 4. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo, vpis 20. 4. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
izbris 20. 4. 2001; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 20. 4. 2001; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki, izbris 20. 4. 2001; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, vpis 20. 4. 2001; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, izbris 20. 4. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 20. 4. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., izbris 20. 4. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 4. 2001;
5261 Trgovina na drobno po pošti, izbris
20. 4. 2001; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 20. 4. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, izbris 20. 4.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, vpis 20. 4. 2001; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, izbris
20. 4. 2001; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln, vpis 20. 4. 2001; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov,
izbris 20. 4. 2001; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov, vpis 20. 4. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 20. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
20. 4. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, izbris 20. 4.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, vpis 20. 4. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih, izbris 20. 4. 2001; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih, vpis 20. 4.
2001; 6420 Telekomunikacije, izbris 20. 4.
2001; 64200 Telekomunikacije, vpis 20. 4.
2001; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom, izbris 20. 4.
2001; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, vpis 20. 4.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 20. 4. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 20. 4. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 20. 4. 2001; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, izbris 20. 4.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem, vpis 20. 4. 2001; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, izbris 20. 4. 2001; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami, vpis 20. 4. 2001; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem, izbris 20. 4. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 20. 4. 2001; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., izbris 20. 4.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 20. 4. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, izbris
20. 4. 2001; 72100 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 20. 4. 2001; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi,
izbris 20. 4. 2001; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 20. 4.
2001; 7230 Obdelava podatkov, izbris 20. 4.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 20. 4.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, izbris 20. 4. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 20. 4. 2001; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav, izbris 20. 4. 2001; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav, vpis
20. 4. 2001; 7260 Druge računalniške de-
javnosti, izbris 20. 4. 2001; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 20. 4. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, izbris 20. 4.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije, vpis 20. 4.
2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, iz-
bris 20. 4. 2001; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 20. 4. 2001; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, izbris 20. 4. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 20. 4. 2001; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, izbris 20. 4. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
20. 4. 2001; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje, vpis 20. 4. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, vpis 20. 4. 2001; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, izbris 20. 4.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 20. 4. 2001; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, izbris 20. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 20. 4. 2001; 7470 Čiščenje
stavb, izbris 20. 4. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 20. 4. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 20. 4. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, izbris 20. 4. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 20. 4. 2001; 74833 Druga splošna
tajniška opravila, izbris 20. 4. 2001; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 20. 4.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, izbris 20. 4. 2001; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, vpis 20. 4.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, izbris 20. 4. 2001; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
20. 4. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., izbris 20. 4. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 20. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 28.03.2001

Rg-6111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04897 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa AMICA podjetje za
trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana sedež:
Šmartinska 28, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/13033/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba se-
deža, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5516757
Sedež: Pokopališka ulica 36, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRŠIĆ VELID, Ruska 13,

1000 LJUBLJANA vložek: 1.825.480,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 7. 1991; PRŠIĆ
ZDENKA, Ruska 13, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 274.520,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1991.

Dejavnost: 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla, izbris 19. 4. 2001; 2613 Proizvodnja vo-
tlega stekla, izbris 19. 4. 2001; 2614 Proiz-
vodnja steklenih vlaken, izbris 19. 4. 2001;
45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
19. 4. 2001; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 19. 4. 2001; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov, vpis 19. 4.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 19. 4. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 19. 4. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitini-
ških in sindikalnih domov, vpis 19. 4. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 19. 4. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom, vpis 19. 4. 2001; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, interna-
tov, vpis 19. 4. 2001; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n., vpis 19. 4. 2001; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 19. 4.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 19. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
19. 4. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 19. 4. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 19. 4.
2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti, vpis 19. 4. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 19. 4. 2001; 5540 Točenje pijač in
napitkov, izbris 19. 4. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 19. 4. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
19. 4. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 19. 4. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 19. 4. 2001; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
19. 4. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
19. 4. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
19. 4. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis
19. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 29.3.2001.

Rg-6119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04930 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa GAMMA GRAFIK
d.o.o. Ljubljana sedež: Šmartinska 152,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
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1/04264/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, firme, dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5320941
Firma: GAMMA GRAFIK d.o.o.
Sedež: Aškerčeva 6a, 1230 DOMŽALE
Dejavnost: 52270 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
13. 4. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 13. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 5.4.2001.

Rg-6121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04947 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa ČRKA Proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o., Ljubljana sedež:
Celovška 73, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/22435/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev, sprememba dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5748020
Sedež: Celovška 73, 1107 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 3.300.000,00 SIT
Ustanovitelji: WEISS AVGUŠTIN, Celovška

85, 1107 LJUBLJANA vložek: 1.650.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993; BER-
TONCELJ IRENA, Celovška 85, 1107 LJUB-
LJANA vložek: 1.650.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 9. 9. 1993.

Dejavnost: 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 19. 4. 2001; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 19. 4. 2001; 5522 Storitve kam-
pov, izbris 19. 4. 2001; 5522 Dejavnost kam-
pov, vpis 19. 4. 2001; 5530 Gostinske storit-
ve prehrane, izbris 19. 4. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 19. 4.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 19. 4.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 19. 4. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 19. 4. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nasta-
nitvenih zmogljivosti, vpis 19. 4. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
19. 4. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
19. 4. 2001; 6022 Dejavnost taksistov, vpis
19. 4. 2001; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 19. 4. 2001;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n., vpis 19. 4. 2001; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev, izbris
19. 4. 2001; 6412 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte, vpis 19. 4. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 19. 4. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 19. 4. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 19. 4.
2001; 9303 Pogrebna dejavnost, vpis 19. 4.
2001; 9304 Pogrebne storitve, izbris 19. 4.
2001; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa,
vpis 19. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 22.03.2001

Rg-6136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05041 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa IZON podjetje za

vzdrževanje in projektivni inženiring,
d.o.o., Ljubljana sedež: Podlimbarskega
15, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/22385/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanovitelja, zastopni-
ka, dejavnosti deležev, osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5743117
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HARTER ZORAN, Vodovo-

dna cesta 46, 1000 LJUBLJANA vložek:
885.159,50 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 4.
2001; BAJC KATJA, Podlimbarskega 15,
1000 LJUBLJANA vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik BAJC PETER, Podlimbarskega 15, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 5. 4. 2001.

Dejavnost: 22210 Tiskanje časopisov,
vpis 23. 4. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo,
vpis 23. 4. 2001; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 23. 4. 2001; 22240 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
23. 4. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 23. 4. 2001; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
23. 4. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 23. 4.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis
23. 4. 2001; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis
23. 4. 2001; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
23. 4. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 23. 4.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov, vpis 23. 4. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 23. 4. 2001; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn, vpis 23. 4. 2001; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov, vpis
23. 4. 2001; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis
23. 4. 2001; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 23. 4. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 23. 4. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 23. 4. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 23. 4. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 5.4.2001.

Rg-6151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05165 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa SALCO Pohištvo
Izvoz Uvoz d.o.o. Ljubljana sedež: Kopr-
ska 94, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/25202/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba dejavnosti, us-
kladitev dejavnosti in sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5833515
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-

gih poljščin, vpis 23. 4. 2001; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 23. 4. 2001; 01131 Vinogradništvo,
vpis 23. 4. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis
23. 4. 2001; 02010 Gozdarstvo, vpis 23. 4.
2001; 02020 Gozdarske storitve, vpis 23. 4.
2001; 7415 Upravljanje s holding družbami,
izbris 23. 4. 2001; 74150 Dejavnost holdin-

gov, vpis 23. 4. 2001; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje, izbris 23. 4. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 27.3.2001.

Rg-6155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05257 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa MERCK SHARP &
DOHME IDEA, Inc. Glattbrugg, Podružnica
Ljubljana sedež: Šmartinska 140, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/25708/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5848326
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik SAMALUK PETER, Medno 58, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 1. 4. 2001, Zasto-
pnik podružnice zastopa podružnico neome-
jeno.; direktor DEFFNER HELMUT, Laščin-
ska 147, ZAGREB, imenovanje: 1. 4. 2001.

Rg-6158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05271 z dne 24. 4.
2001 pri subjektu vpisa ISKRA PRINS pro-
daja, inženiring, servis, d.d. sedež: Rožna
dolina c. IX/6, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/01894/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba de-
javnosti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5091969
Člani nadzornega sveta: ŠEŠOK DUŠAN,

izstop 7. 11. 2000; MRKUN SLAVICA, izstop
7. 11. 2000; GUBANEC ZDRAVKO, izstop
7. 11. 2000; JAPELJ JANKO, izstop 7. 11.
2000; GOLOB – STOKIĆ ANDRIJANA, iz-
stop 7. 11. 2000; DROBNIČ VLADO, izstop
7. 11. 2000; ŠEŠOK DUŠAN, vstop 7. 11.
2000; MRKUN SLAVICA, vstop 7. 11. 2000;
GOLOB-STOKIĆ ANDRIJANA, vstop 7. 11.
2000.

Dejavnost: 5551 Storitve menz, izbris
24. 4. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
24. 4. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 24. 4. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 24. 4. 2001; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, vpis 24. 4.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 24. 4. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
24. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 7.11.2000.

Rg-6162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05350 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa R d.o.o., komercia-
la, zastopanje, svetovanje in izobraževa-
nje sedež: Trg republike 3, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/25894/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
leža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5736315
Osnovni kapital: 5.887.093,04 SIT
Ustanovitelji: KOSEC ALEŠ, Župančičeva

2, 1000 LJUBLJANA vložek: 5.887.093,04
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1994.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9.4.2001.
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Rg-6163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05351 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa TISKARNA KALIP-
SO Tiskarsko podjetje d.o.o. sedež: Tri-
glavska 50, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/24859/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba ustanovite-
lja, deležev, sprememba in uskladitev dejav-
nosti, sprememba družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5816505
Ustanovitelji: BERKOPEC GORAN, Tri-

glavska 50, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.900.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1993; BERKOPEC-PUCKO MARI-
JA, Smoletova ulica 18, 1000 LJUBLJANA
vložek: 1.900.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 3. 2001.

Dejavnost: 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
23. 4. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 23. 4. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 23. 4. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 23. 4. 2001; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 23. 4. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
23. 4. 2001; 74400 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 23. 4. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 12.3.2001.

Rg-6167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05443 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa 3M – GEPARD trgo-
vina, posredništvo, gostinske in storitve-
ne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana sedež: Sne-
berska cesta 46, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/27225/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala, usta-
novitelja, deleža, dejavnosti, akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5924740
Firma: 3M – GEPARD, trgovina, posred-

ništvo, gostinske in storitvene dejavnosti,
d.o.o.

Skrajšana firma: 3M – GEPARD d.o.o.
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOČILNIKAR MARIJA, Sne-

berska cesta 46, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.350.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 4.
2001; MOČILNIKAR MARJAN, Sneberska c.
46, 1000 LJUBLJANA vložek: 2.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 9. 1995.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 23. 4. 2001; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov, iz-
bris 23. 4. 2001; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo, izbris 23. 4. 2001; 55112 De-
javnost penzionov, izbris 23. 4. 2001; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije, izbris
23. 4. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 23. 4. 2001; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 23. 4. 2001; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane, izbris 23. 4. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 23. 4. 2001; 55303

Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 23. 4.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 23. 4. 2001; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti, vpis 23. 4. 2001; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov, vpis 23. 4. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 23. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
23. 4. 2001; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 23. 4. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 23. 4. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 23. 4. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 23. 4. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 23. 4.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa, vpis 23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5.4.2001.

Rg-6169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05465 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa ZVEZA LJUDSKIH
UNIVERZ SLOVENIJE sedež: Stegne 21 c,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/14666/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5147620
Sedež: Pod ježami 8, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-6171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05507 z dne 13. 4.
2001 pri subjektu vpisa MERCATA 1 HOL-
DING, ustanavljanje, financiranje in uprav-
ljanje družb, d.d., Ljubljana sedež: Želez-
na cesta 14, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/34059/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: dopolnilni sklep za srg
3362/2001 – zaradi vpisa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 1554263
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave ABRAHAMSBERG MILAN, Ob
Bistrici 8, 1310 RIBNICA, imenovanje: 25. 1.
2001.

Rg-6173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05541 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa DOM POČITKA
MENGEŠ, p.o. Mengeš, Glavni trg 13
1234 Mengeš sedež: Glavni trg 13, 1234
MENGEŠ vpisanem pod vložno št.
1/00845/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5049644
Dejavnost: 0112 Pridelovanje vrtnin, okra-

snih rastlin, semen in sadik, vpis 25. 4. 2001;
01132 Sadjarstvo, vpis 25. 4. 2001; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
vpis 25. 4. 2001; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic, vpis 25. 4. 2001; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 25. 4. 2001; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, vpis 25. 4. 2001;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih

obratov, vpis 25. 4. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 25. 4. 2001; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 25. 4. 2001;
6023 Drug kopenski potniški promet, vpis
25. 4. 2001; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
vpis 25. 4. 2001; 85311 Dejavnost domov
za starejše, vpis 25. 4. 2001; 85319 Drugo
socialno varstvo z nastanitvijo, vpis 25. 4.
2001; 85329 Druge socialne dejavnosti, vpis
25. 4. 2001; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic, vpis 25. 4. 2001; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov, vpis 25. 4. 2001.

Rg-6174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05552 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa NIKO TRANSPORT
d.o.o. Kamnik sedež: Perovo 26, 1240
KAMNIK vpisanem pod vložno št.
1/06514/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis zastavne pravice s temile po-
datki:

Matična št.: 5351413
Razno: Vpiše se zastavna pravica na dele-

žu druženika Nika RESNIKA, Borova ul. 30,
Domžale, na osnovi odredbe opr. št. In 11/01
z dne 26.3.2001 v korist upnika Shell Adria,
trgovsko podjetje d.o.o., Dunajska c. 156,
Ljubljana.

Rg-6183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05694 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa GRADELAN grad-
bena mehanizacija, avtoprevozništvo,
gradbeništvo d.o.o., Ljubljana sedež: No-
vo Polje, Cesta IX/16, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE vpisanem pod vložno št.
1/17239/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skr. firme, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti, uskladitev dejavnost in sprememba dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1191217
Firma: GRADELAN gradbena mehani-

zacija, avtoprevozništvo, gradbeništvo
d.o.o.

Skrajšana firma: GRADELAN d.o.o.
Osnovni kapital: 2.940.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANČAR ANDREJA, NOVO

POLJE, CESTA IX/16, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE vložek: 2.352.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 6. 1998; SITAR STANI-
SLAV, Stožice 23, 1000 LJUBLJANA vložek:
588.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
2001.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 25. 4. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 25. 4. 2001; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah, izbris 25. 4. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 25. 4. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 25. 4. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 25. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 13.4.2001.

Rg-6185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05706 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa UTRIP storitve in
proizvodnja, d.o.o., Trzin, Mengeška 32 A
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sedež: Mengeška 32 A, 1234 TRZIN vpisa-
nem pod vložno št. 1/08409/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5413907
Osnovni kapital: 12.798.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZEVNIK STANISLAV, Menge-

ška 32 a, 1234 TRZIN vložek: 6.399.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 7. 1990; ZEV-
NIK NUŠA, Mengeška 32 a, 1234 TRZIN
vložek: 6.399.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 7. 1990.

Dejavnost: 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži, vpis 25. 4. 2001; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi, vpis 25. 4. 2001; 6030 Cevovo-
dni transport, vpis 25. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 12.4.2001.

Rg-6189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05726 z dne 25. 4.
2001 pri subjektu vpisa KAMNIK TRANS Pre-
vozniško podjetje in trgovina, d.o.o. Kam-
nik sedež: Steletova 8, 1240 KAMNIK vpi-
sanem pod vložno št. 1/11810/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-
me, skrajšane firme, poštne številke priimka
ustanovitelja in zastopnika, osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5740622
Firma: KAMNIK TRANS, prevozniško

podjetje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMNIK TRANS d.o.o.
Sedež: Steletova 8, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEBUL STANISLAV, Breg pri

Komendi 7, 1218 KOMENDA vložek:
1.680.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1990; JUHANT MILAN, Bazoviška 3,
1241 KAMNIK vložek: 1.120.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 12. 1997.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ČEBUL STANISLAV, Breg pri Komendi 7,
1218 KOMENDA, imenovanje: 6. 12. 1990,
zastopa brez omejitev.; direktor JUHANT MI-
LAN, Bazoviška 3, 1241 KAMNIK, imenova-
nje: 1. 12. 1997, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 25. 4. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 25. 4.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 25. 4. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 25. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 10.04.2001.

Rg-6193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06039 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa GV REVIJE, založ-
ništvo časopisov in revij, d.o.o. sedež: Du-
najska 5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/34021/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: dopolnilni sklep za srg
3784/2001 – zaradi naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1572539
Sedež: Dunajska cesta 5, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06040 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa GV ZALOŽBA, za-
ložniško podjetje, d.o.o. sedež: Dunajska
5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/34022/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: dopolnilni sklep za srg 3783/2001
– zaradi naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1572547
Sedež: Dunajska cesta 5, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06041 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa GV IZOBRAŽEVA-
NJE, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
sedež: Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/34029/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: dopolnilni sklep
za srg 3785/2001 – zaradi naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1572512
Sedež: Dunajska cesta 5, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06042 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa EGV, poslovne in
pravne informacije, d.o.o. sedež: Dunaj-
ska 5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/34020/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: dopolnilni sklep za srg
3786/2001 – zaradi naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1572504
Sedež: Dunajska cesta 5, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06052 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa GEMMA podjetje za
storitve, trgovino in zastopanje, d.o.o. se-
dež: Bukovčeva ulica 18, 1357 VNANJE
GORICE, NOTRANJE GORICE vpisanem
pod vložno št. 1/06117/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: popravni sklep srg
4191/2001 – zaradi naslova sedeža, naslo-
va ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5353041
Sedež: Bukovčeva ulica 18, V. Gorice,

1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Ustanovitelji: LESJAK BOJAN, Bukovčeva

ulica 18 V. Gorice, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI vložek: 3.000.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 4. 1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor LESJAK BOJAN, Bukovčeva ulica 18 V.
Gorice, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
imenovanje: 4. 4. 1990, zastopa brez omeji-
tev.

Rg-6199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06072 z dne 23. 4.
2001 pri subjektu vpisa ROG proizvodnja in
trgovina, d.d. sedež: Letališka 29, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/01582/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: izbris začasne odredbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5035856
Razno: Na podlagi delne odločbe Sekre-

tariata za gospodarstvo Občine Ljubljana Cen-
ter opr. št. 301-70/92-06/BUM z dne
12.05.1993 se izbriše zaznamba o prepove-
di lastninskega preoblikovanja podjetja.

Rg-6257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14400 z dne 30. 4.
2001 pri subjektu vpisa SAVSKE ELEKTRAR-
NE LJUBLJANA d.o.o. sedež: Gorenjska
cesta 46, 1215 MEDVODE vpisanem pod
vložno št. 1/00669/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba dejavnosti, za-
stopnikov, članov nadzornega sveta in spre-
memba družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist KARNER LUKAČ METKA (MARJETA),
Polšnik 34, 1272 POLŠNIK, imenovanje:
13. 10. 2000; direktor MIKLAVČIČ BORUT,
Pod Topoli 77, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 24. 10. 1996, zastopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: PIHLER MARJAN,
vstop 17. 10. 2000.

Dejavnost: 40104 Prenos elektrike, vpis
30. 4. 2001; 40105 Distribucija elektrike,
vpis 30. 4. 2001; 6024 Cestni tovorni pro-
met, vpis 30. 4. 2001; 6420 Telekomunika-
cije, vpis 30. 4. 2001; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n., vpis 30. 4. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
30. 4. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 30. 4. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
30. 4. 2001; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 30. 4. 2001;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije, vpis
30. 4. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 30. 4. 2001; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
30. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 13.10.2000.

Rg-6258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14598 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa REPRO – MS druž-
ba za trgovanje s programsko opremo,
d.o.o., Ljubljana sedež: Šmartinska 106,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/26522/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5899001
Ustanovitelji: EHOL, EKOLOŠKO SVETO-

VANJE, GOSPODARJENJE Z ODPADNIMI
SNOVMI IN INŽENIRING D.O.O., LJUBLJA-
NA, Celovška cesta 56, 1000 LJUBLJANA
vložek: 270.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 12. 1998; SIKOM podjetje za serij-
sko in individualno konstruirano opremo ter
montažo, d.o.o., Adamičeva cesta 37, 1290
GROSUPLJE vložek: 90.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 25. 10. 2000.

Rg-6260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14940 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa MARILTEX d.o.o.,
založništvo in trgovina, Ljubljana, Zelena
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pot 32 sedež: Zelena pot 32, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/26727/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti, zastopnikov, družbe-
ne pogodbe in naslova sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5908922
Firma: MARILTEX d.o.o., založništvo in

trgovina, Ljubljana, Koprska 2 a
Sedež: Koprska 2 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUNJIĆ MARSELA, S. Šu-

lentića 19 a, MOSTAR vložek: 840.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1995; ŠUN-
JIĆ OLJA, S. Šulentića 19 a, MOSTAR vlo-
žek: 420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1995; ŠUNJIĆ VESNA, S. Šulentića
19 b, MOSTAR vložek: 420.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 6. 1996; ŠUNJIĆ
ZDRAVKO, S. Šulentića 19 b, MOSTAR vlo-
žek: 420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1996.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŠUNJIĆ MARSELA, S. Šulentića 19 a,
MOSTAR, razrešitev: 13. 11. 2000, zastopa
brez omejitev.; prokurist ŠUNJIĆ OLJA, S.
Šulentića 19 a, MOSTAR, razrešitev: 13. 11.
2000; prokurist ŠUNJIĆ VESNA, S. Šulentića
19 b, MOSTAR, razrešitev: 13. 11. 2000;
direktor ŠUNJIĆ VESNA, S. Šulentića 19 b,
MOSTAR, imenovanje: 13. 11. 2000; direk-
tor BITENC DUŠAN, Rožna dolina c. VI/26,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 13. 11. 2000,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 221 Založništvo, izbris 4. 5.
2001; 2211 Izdajanje knjig, izbris 4. 5. 2001;
22110 Izdajanje knjig, vpis 4. 5. 2001; 2212
Izdajanje časopisov, izbris 4. 5. 2001; 22120
Izdajanje časopisov, vpis 4. 5. 2001; 2213
Izdajanje revij in periodike, izbris 4. 5. 2001;
22130 Izdajanje revij in periodike, vpis 4. 5.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 4. 5.
2001; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov, izbris 4. 5. 2001; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, vpis 4. 5. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 4. 5. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, vpis 4. 5. 2001; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 4. 5. 2001; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
4. 5. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, iz-
bris 4. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 4. 5. 2001; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 4. 5.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., izbris 4. 5.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 4. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, izbris 4. 5. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 4. 5. 2001; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, izbris
4. 5. 2001; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo, izbris 4. 5. 2001; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis
4. 5. 2001; 51320 Trgovina na debelo z me-

som in mesnimi izdelki, vpis 4. 5. 2001; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, izbris 4. 5. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 4. 5. 2001; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe, iz-
bris 4. 5. 2001; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom, izbris 4. 5. 2001; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 4. 5. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, izbris
4. 5. 2001; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, vpis 4. 5. 2001; 51450 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
4. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, vpis 4. 5. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 4. 5. 2001; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, vpis 4. 5. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi, vpis 4. 5. 2001; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 4. 5. 2001;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 4. 5. 2001; 51700 Druga tr-
govina na debelo, vpis 4. 5. 2001; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, izbris 4. 5. 2001; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
izbris 4. 5. 2001; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
4. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom, izbris 4. 5. 2001; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili, izbris 4. 5. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, izbris 4. 5. 2001; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, izbris 4. 5.
2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami, izbris 4. 5. 2001; 52473 Dejavnost
papirnic, izbris 4. 5. 2001; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
izbris 4. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., iz-
bris 4. 5. 2001; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, izbris 4. 5. 2001; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, izbris
4. 5. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 4. 5. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, iz-
bris 4. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 4. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 4. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 4. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 13.11.2000.

Rg-6262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15689 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa BKS-LEASING druž-
ba za leasing, financiranje in trgovino,
d.o.o. sedež: Komenskega 12, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/27502/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis omejitve zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5935539
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor HEBEIN MAG. HEIMO, Tiroler Str. 52,
VILLACH, imenovanje: 28. 5. 1998, Zastpša
skupno z drugim direktorjem ali skupno s pro-
kuristom od 1.2.1999.; direktor DEŽMAN
BOŠTJAN, Bratovševa ploščad 20, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 1. 2. 1999, zasto-

pa skupno z drugim direktorjem ali skupno s
prokuristom.

Rg-6398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02063 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa EMS CONSULTING
d.o.o., podjetje za inženiring, računalniš-
tvo in trgovino, Ljubljana, Resljeva 36 se-
dež: Resljeva 36, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/08304/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba usta-
noviteljev in deležev ter poprava priimka pri
ustanoviteljici in zastopnici s temile podatki:

Matična št.: 5406579
Ustanovitelji: SONNENWALD SAMO, Res-

ljeva 36, 1000 LJUBLJANA vložek:
757.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 1.
2001; SONNENWALD-TURK BOJANA, Res-
ljeva 36, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.515.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor SONNENWALD-TURK BOJANA, Resljeva
36, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 29. 4.
1994, zastopa brez omejitev.

Rg-6400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02548 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa AMHS Inženiring
d.o.o. sedež: Šlandrova 4, 1231 LJUBLJA-
NA-ČRNUČE vpisanem pod vložno št.
1/33539/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis skrajšane firme, sprememba
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev,
zastopnikov, družbene pogodbe in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1538195
Skrajšana firma: AMHS d.o.o.
Osnovni kapital: 3.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRKIĆ GORAN, Cesta Cirila

Kosmača 55 K, 1000 LJUBLJANA vložek:
210.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 12. 2000; KURE JERNEJ, Brilejeva ulica
6, 1000 LJUBLJANA vložek: 210.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 12. 2000; GAJ-
ŠEK ZDRAVKO, Igriška ulica 28, 1235 PRE-
SERJE PRI RADOMLJAH vložek:
930.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
2000; GRADIŠNIK MIROSLAVA, Selska ce-
sta 2, 4260 BLED vložek: 1.860.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 2000; PAUNO-
VIČ LIDIJA, Ane Galetove 5, 1290 GROSUP-
LJE vložek: 310.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 5. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist BRKIĆ GORAN, Cesta Cirila Kosmača
55 K, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 12.
2000; prokurist GRADINSKI MLADEN, Po-
lanškova ulica 21, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 28. 12. 2000.

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 3. 5. 2001; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 3. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 28.12.2000.

Rg-6401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02557 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa LEJAN – BUKOVEC
& CO. Storitve in posredovanje, k.d., Med-
vode sedež: Ulica k studencu št. 2, 1215
MEDVODE vpisanem pod vložno št.
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1/33590/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in zasto-
pnikov s temile podatki:

Matična št.: 1545841
Ustanovitelji: BUKOVEC DUŠICA, Ulica k

studencu 2, 1215 MEDVODE vložek: 0,00
SIT, odg.s svojim premož., izstop: 18. 1.
2001; BUKOVEC VINKO, Ulica k studencu
2, 1215 MEDVODE vložek: 0,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 18. 1. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BUKOVEC DUŠICA, Ulica k studencu 2,
1215 MEDVODE, razrešitev: 18. 1. 2001;
direktor BUKOVEC VINKO, Ulica k studencu
2, 1215 MEDVODE, imenovanje: 18. 1.
2001.

Rg-6403
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02646 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa BORIS INTERIOR
d.o.o., notranja arhitektura sedež: Vodni-
kova 12, 1230 DOMŽALE vpisanem pod
vložno št. 1/29530/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba deležev, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1201239
Ustanovitelji: HERVATIN MORRIS, VIA

DEL PANE BIANCO ŠT. 15, TRST vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1997; HERVATIN GUNTHER, VIA DEL PANE
BIANCO ŠT. 15, TRST vložek: 75.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist RAZBORŠEK JERNEJ, UL. BRATOV
UČAKAR 42, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
18. 10. 2000.

Rg-6406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02659 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa ROSENBERG KLI-
MA podjetje za zastopanje, inženiring in
trgovino d.o.o. Ljubljana, Stegne 7 sedež:
Stegne 7, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/23558/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, sedeža
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5768349
Firma: ROSENBERG KLIMA, podjetje za

zastopanje, inženiring in trgovino, d.o.o.
Trzin

Sedež: Borovec 21, 1236 TRZIN
Skupščinski sklep: Sprememba družbene

pogodbe z dne 17.1.2001.

Rg-6408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02760 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa RCL družba za ra-
čunalniški in informacijski inženiring
d.o.o., Ljubljana sedež: Aleševčeva 50,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/02760/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deleža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5301688
Ustanovitelji: KERŽAN SANDI – ALEKSAN-

DER, Na bregu 3, 4282 GOZD MARTULJEK
vložek: 493.975,40 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 4. 1997; RCL d.o.o. Ljubljana, Ale-
šovčeva 50, 1000 LJUBLJANA vložek:
493.975,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1999; POPOVIČ ROBERT, Vršiška cesta 47,
4280 KRANJSKA GORA vložek: 493.975,40

SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1998; BABIČ
MILAN, Tratnikova 18, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 493.975,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 2000; JAN JERNEJ, Novo Polje, Ce-
sta VI 008, 1000 LJUBLJANA vložek:
493.975,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 3.5.1999.

Rg-6410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02954 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELE-
ZARNE-TOVIL tovarna vijakov Ljubljana
d.o.o. sedež: Gerbičeva 98, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/00015/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
ustanovitelja, deleža, naziva in sedeža ustano-
vitelja, družbene pogodbe, dejavnosti in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033926
Firma: TOVIL, tovarna vijakov Ljublja-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: TOVIL Ljubljana d.o.o.
Ustanovitelji: SLOVENSKE ŽELEZARNE

d.d., Gerbičeva 98, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 7.794.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1991; TKG tovarna kovinske galanteri-
je, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 15,
1000 LJUBLJANA vložek: 31.178.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 2000.

Dejavnost: 27340 Vlečenje žice, vpis
26. 4. 2001; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin, vpis 26. 4. 2001; 28511
Prekrivanje kovin s kovino, vpis 26. 4. 2001;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin, vpis 26. 4. 2001; 28520 Splošna
mehanična dela, vpis 26. 4. 2001; 2862
Proizvodnja drugega orodja, vpis 26. 4.
2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja,
vpis 26. 4. 2001; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje, vpis 26. 4. 2001; 28730 Proiz-
vodnja izdelkov iz žice, vpis 26. 4. 2001;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti, vpis 26. 4. 2001; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije, vpis 26. 4.
2001; 29400 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev, vpis 26. 4. 2001; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev, vpis 26. 4. 2001; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne, vpis 26. 4. 2001; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 26. 4. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 26. 4. 2001; 51570 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
26. 4. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo, vpis 26. 4. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 26. 4. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 26. 4. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 26. 4. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 26. 4. 2001; 60240 Cestni tovor-
ni promet, vpis 26. 4. 2001; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 26. 4.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 26. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 8.12.2000.

Rg-6412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03126 z dne 7. 5.
2001 pri subjektu vpisa BADEL TRADING
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 48 sedež: Du-
najska 48, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/14242/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5541077
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor GRM IVAN, Na griču 8, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 1. 1. 2001, zastopa brez ome-
jitev do zneska 100.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti, nad tem zneskom pa potrebuje so-
glasje skupščine.; direktor URBAS-VALE
PETRA, Celovška 189, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 1. 1. 2001.

Rg-6413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03517 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa ITK inženiring, trgo-
vina, konzultantstvo, d.o.o. sedež: Seniči-
ca 50, 1215 MEDVODE vpisanem pod vlož-
no št. 1/32445/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1430602
Ustanovitelji: BRODNIK JOŽE, Celovška

458, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.155.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
2001; BRODNIK JOŽE, Celovška 458, 1000
LJUBLJANA vložek: 525.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 2. 2. 2001; GREGORIČ BRO-
DNIK MARIJA ADELA, Metelkova 13, 1000
LJUBLJANA vložek: 210.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 2. 2. 2001; BRODNIK ANA
MARIJA, Celovška 458, 1000 LJUBLJANA
vložek: 210.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 2. 2001; BRODNIK trgovsko podjetje
d.o.o., Seničica 50, 1215 MEDVODE vlo-
žek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BRODNIK MARIJA, Celovška 458, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 2. 2001, zastopa
brez omejitev.; zastopnik BRODNIK MARIJA,
Celovška 458, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 2. 2. 2001; direktor BRODNIK JOŽE,
Celovška 458, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 2. 2. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 02.02.2001

Rg-6419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03883 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa VALENTINO MUSIC
DROBEŽ & CO. video-akustika, d.n.o.,
Ljubljana, Rusjanov trg 6 sedež: Rusjanov
trg 6, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/23165/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov, sprememba in uskladitev de-
javnosti, sprememba naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5793637
Firma: ERS OVSENEK IN PARTNER sto-

ritve d.n.o.
Skrajšana firma: ERS OVSENEK IN PAR-

TNER d.n.o.
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Sedež: Vožarski pot 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: DROBEŽ ZDRAVKO, Rusja-
nov trg 6, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00
SIT, odg.s svojim premož., izstop: 25. 2.
2001; VEREŠ NADA, Rusjanov trg 6, 1000
LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., izstop: 25. 2. 2001; OVSENEK RO-
BERT, Zoisova ulica 44, 4000 KRANJ vlo-
žek: 0,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 2. 2001; RAMAKIĆ ESAD, Knezova ulica
22 A, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor DROBEŽ ZDRAVKO, Rusjanov trg 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 25. 2. 2001,
zastopa brez omejitev.; družbenik VEREŠ NA-
DA, Rusjanov trg 6, 1000 LJUBLJANA, razre-
šitev: 25. 2. 2001; družbenik OVSENEK RO-
BERT, Zoisova ulica 44, 4000 KRANJ, ime-
novanje: 25. 2. 2001; družbenik RAMAKIĆ
ESAD, Knezova ulica 22 A, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 25. 2. 2001.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 8. 5. 2001; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 8. 5.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
8. 5. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 8. 5. 2001; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 8. 5. 2001; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda, vpis 8. 5. 2001; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 8. 5. 2001; 45310 Električne in-
štalacije, vpis 8. 5. 2001; 45320 Izolacijska
dela, vpis 8. 5. 2001; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 8. 5.
2001; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 8. 5. 2001; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela, vpis 8. 5. 2001; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
8. 5. 2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
8. 5. 2001; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela, vpis 8. 5. 2001; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 8. 5. 2001;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 8. 5. 2001; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 8. 5. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 8. 5. 2001; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 8. 5. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 8. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 8. 5. 2001; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 8. 5.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 8. 5.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim materi-
alom in sanitarno opremo, vpis 8. 5. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 8. 5.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
stvo, vpis 8. 5. 2001; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 8. 5. 2001; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 8. 5. 2001; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 8. 5. 2001; 52740 Druga popravi-
la, d.n., vpis 8. 5. 2001; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas, d.n., vpis 8. 5. 2001;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 8. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 8. 5. 2001; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis 8. 5.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 8. 5. 2001; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 8. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 8. 5. 2001; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, vpis 8. 5.
2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 8. 5. 2001; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 8. 5. 2001.

Rg-6423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04000 z dne 30. 4.
2001 pri subjektu vpisa ERS računalniški
sistemi, d.o.o. sedež: Dunajska c. 107,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/25069/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5825083
Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in po-

dobnih obratov, vpis 30. 4. 2001; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem, vpis 30. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 26.2.2001.

Rg-6424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04036 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa GRANAT Trgovsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana sedež: Jadran-
ska 18, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/29811/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev, ustanoviteljev, zasto-
pnikov, dejavnosti ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1216023
Sedež: Masarykova 23, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: START – SVETOVALNA

H8ŠA D.O.O., Jadranska 18, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 990.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 24. 7. 2000; CIGULA ŠTEFAN,
Šmalčeva 4, 1215 MEDVODE vložek:
1.071.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1997; ABC TEHNOHIT, D.O.O. TR-
BOVLJE, Ulica 1. junija 1, 1420 TRBOVLJE
vložek: 1.029.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 24. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor CIGULA ŠTEFAN, Šmalčeva 4, 1215
MEDVODE, razrešitev: 24. 7. 2000, zastopa
brez omejitev.; direktor CIGULA ŠTEFAN,
Šmalčeva 4, 1215 MEDVODE, imenovanje:
24. 7. 2000; prokurist MILOVANČEV NIKO-
LA, Martinova ulica 8, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 24. 7. 2000.

Dejavnost: 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
3. 5. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 3. 5. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indus-
trijske opreme, ladij, letal, vpis 3. 5. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-

spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, vpis 3. 5. 2001; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, vpis 3. 5. 2001;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 3. 5. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 3. 5. 2001; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 3. 5.
2001; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 3. 5. 2001; 51230 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, vpis 3. 5. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 3. 5. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 3. 5. 2001;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 3. 5. 2001; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 3. 5.
2001; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami, vpis 3. 5. 2001; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 3. 5.
2001; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 3. 5.
2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami, vpis 3. 5.
2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 3. 5.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 3. 5. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami, vpis 3. 5. 2001; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 3. 5. 2001;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 3. 5. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 3. 5. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 3. 5. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 3. 5. 2001; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo, vpis 3. 5. 2001; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki, vpis 3. 5.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 3. 5. 2001; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki, vpis 3. 5. 2001;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 3. 5. 2001;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki, vpis 3. 5. 2001; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili, vpis 3. 5. 2001; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 3. 5. 2001; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
3. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
3. 5. 2001; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 3. 5. 2001; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 3. 5.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 3. 5. 2001; 74400 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 3. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 3. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 26.2.2001.

Rg-6428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04089 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa AZOR Agencija za
osebni razvoj d.o.o. sedež: Stegne 21 C,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
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št. 1/30422/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1279092
Sedež: PARMOVA 41, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-6474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04339 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa INTERPAPIR Trgo-
vinska družba d.o.o. Ljubljana sedež: Brn-
čičeva 51, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/13271/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev in sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5521319
Osnovni kapital: 58.137.960,00 SIT
Ustanovitelji: MODO PAPER TRADE

GMBH, Rosenheimer Strasse 33, RAUBLING
vložek: 58.137.960,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 6. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 11.1.2000.

Rg-6476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04379 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa MEYPA trgovina in
storitve, d.o.o. Ljubljana sedež: Dolenjska
cesta 244, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/30209/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba ustanovite-
lja, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi, zastopnika in naslova ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična št.: 1243926
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAZREKU MEJRA, Sloven-

ska cesta 38, 1000 LJUBLJANA vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 3.
2001; MAZREKAJ REFKI, CELOVŠKA 269,
1000 LJUBLJANA vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 9. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor MAZREKU MEJRA, Slovenska cesta 38,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 8. 3. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 8. 5. 2001; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov, izbris
8. 5. 2001; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije, izbris 8. 5. 2001; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov, izbris 8. 5. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladin-
skih prenočišč, vpis 8. 5. 2001; 5522 Storit-
ve kampov, izbris 8. 5. 2001; 55220 Dejav-
nost kampov, vpis 8. 5. 2001; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane, izbris 8. 5. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
8. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 8. 5.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 8. 5. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 8. 5. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 8. 5. 2001; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis 8. 5.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 8. 5. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 8. 5. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 8. 5. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 8. 5. 2001;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-

nosti, d.n. “, izbris 8. 5. 2001; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 8. 5. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 8. 5. 2001; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 8. 5. 2001; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 8. 5. 2001;
7415 Upravljanje s holding družbami, izbris
8. 5. 2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
8. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagiranje,
izbris 8. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
8. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8.3.2001.

Rg-6477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04381 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa LASMED razvoj, pro-
jektiranje, inženiring, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana sedež: Ulica Pohorskega bata-
ljona 24, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/17231/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606381
Osnovni kapital: 13.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONEČNIK MARIJA, Meža

131, 2370 DRAVOGRAD vložek:
6.270.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 1. 1997; DEBEVEC JOŽE, Ul. Pohor-
skega bataljona 24, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 3.618.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 1. 1997; DEBEVEC MOJCA, Ul. Pohor-
skega bataljona 24, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 3.618.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 1. 1997.

Dejavnost: 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. “, izbris 8. 5. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 8. 5. 2001; 641 Poštne in
kurirske storitve, izbris 8. 5. 2001; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
8. 5. 2001.

Rg-6479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04400 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa NOV MET podjetje
za trgovino in marketing d.o.o., Ljubljan-
ska 95, Domžale sedež: Ljubljanska 95,
1230 DOMŽALE vpisanem pod vložno št.
1/13274/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deleža, akta o
ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5520347
Firma: MET & MET trgovina in marke-

ting d.o.o.
Skrajšana firma: MET & MET d.o.o.
Sedež: Brnčičeva 13, 1231 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAYR NOVAK MARJETKA,

Ljubljanska cesta 95, 1230 DOMŽALE vlo-
žek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 9. 1991.

Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 8. 5.
2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 8. 5.
2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 8. 5. 2001;

01300 Mešano kmetijstvo, vpis 8. 5. 2001;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin, vpis 8. 5. 2001;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo,
vpis 8. 5. 2001; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 8. 5. 2001; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin, vpis 8. 5. 2001; 15810 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic, vpis 8. 5. 2001;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis
8. 5. 2001; 15840 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov, vpis 8. 5. 2001;
15860 Predelava čaja in kave, vpis 8. 5.
2001; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.,
vpis 8. 5. 2001; 15910 Proizvodnja žganih
pijač, vpis 8. 5. 2001; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja, vpis 8. 5. 2001; 15940 Proiz-
vodnja vina iz drugega sadja, vpis 8. 5. 2001;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermenti-
ranih pijač, vpis 8. 5. 2001; 15960 Proizvod-
nja piva, vpis 8. 5. 2001; 15980 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač, vpis
8. 5. 2001; 17200 Tkanje tekstilij, vpis 8. 5.
2001; 17300 Plemenitenje tekstilij, vpis 8. 5.
2001; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil, vpis 8. 5. 2001; 17510 Proiz-
vodnja preprog in talnih oblog, vpis 8. 5.
2001; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež, vpis 8. 5. 2001; 17530 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil, vpis 8. 5. 2001; 17540 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n., vpis 8. 5. 2001; 17600
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov,
vpis 8. 5. 2001; 17710 Proizvodnja nogavic,
vpis 8. 5. 2001; 17720 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil, vpis 8. 5. 2001; 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis 8. 5. 2001;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil, vpis 8. 5.
2001; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil, vpis 8. 5. 2001; 18230 Proizvodnja spod-
njega perila, vpis 8. 5. 2001; 18240 Proiz-
vodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis
8. 5. 2001; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov,
vpis 8. 5. 2001; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 8. 5. 2001; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja, vpis
8. 5. 2001; 21210 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže, vpis 8. 5. 2001; 21220 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja, vpis 8. 5. 2001; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja, vpis 8. 5.
2001; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona, vpis 8. 5. 2001; 22110
Izdajanje knjig, vpis 8. 5. 2001; 22120 Izda-
janje časopisov, vpis 8. 5. 2001; 22130 Iz-
dajanje revij in periodike, vpis 8. 5. 2001;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, vpis 8. 5. 2001; 22150 Drugo založ-
ništvo, vpis 8. 5. 2001; 22210 Tiskanje ča-
sopisov, vpis 8. 5. 2001; 22220 Drugo ti-
skarstvo, vpis 8. 5. 2001; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava, vpis 8. 5. 2001; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
8. 5. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve, vpis 8. 5. 2001; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, vpis 8. 5. 2001;
22320 Razmnoževanje videozapisov, vpis
8. 5. 2001; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov, vpis 8. 5. 2001; 24520 Proiz-
vodnja parfumov in toaletnih sredstev, vpis
8. 5. 2001; 24630 Proizvodnja eteričnih olj,
vpis 8. 5. 2001; 25220 Proizvodnja embala-
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že iz plastičnih mas, vpis 8. 5. 2001; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo, vpis 8. 5. 2001; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis 8. 5.
2001; 26120 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla, vpis 8. 5. 2001; 26150 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov, vpis 8. 5. 2001; 26700
Obdelava naravnega kamna, vpis 8. 5. 2001;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov, vpis 8. 5. 2001; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač, vpis 8. 5. 2001;
36610 Proizvodnja bižuterije, vpis 8. 5. 2001;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
8. 5. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 8. 5. 2001; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 8. 5. 2001; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 8. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 8. 5.
2001; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 8. 5.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 8. 5. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 8. 5. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami, vpis 8. 5. 2001; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 8. 5. 2001;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 8. 5. 2001; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 8. 5. 2001;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 8. 5. 2001; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
8. 5. 2001; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami, vpis 8. 5. 2001; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 8. 5. 2001; 51390 Nespeci-
alizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 8. 5.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 8. 5. 2001; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 8. 5. 2001; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 8. 5. 2001; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
8. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, vpis 8. 5. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 8. 5. 2001; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis
8. 5. 2001; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo, vpis 8. 5. 2001; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje, vpis 8. 5.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 8. 5. 2001; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 8. 5.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 8. 5. 2001; 51610 Trgovina na

debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 8. 5. 2001;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, vpis 8. 5. 2001; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo, vpis 8. 5. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo, vpis 8. 5. 2001;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 8. 5. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 8. 5. 2001; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 8. 5. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 8. 5. 2001; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 8. 5. 2001; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 8. 5. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 8. 5. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 8. 5. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 8. 5. 2001; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 8. 5. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 8. 5. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 8. 5. 2001;
52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
8. 5. 2001; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki, vpis 8. 5. 2001;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
8. 5. 2001; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 8. 5. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 8. 5. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 8. 5. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 8. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 8. 5. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 8. 5. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
8. 5. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
8. 5. 2001; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 8. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom,
vpis 8. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 8. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 8. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis 8. 5.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 8. 5.
2001; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, vpis 8. 5. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 8. 5. 2001; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
8. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, vpis 8. 5. 2001; 52740 Dru-
ga popravila, d.n., vpis 8. 5. 2001; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
8. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč, vpis 8. 5. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 8. 5. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitini-
ških in sindikalnih domov, vpis 8. 5. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 8. 5. 2001; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-

stom, vpis 8. 5. 2001; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n., vpis 8. 5. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 8. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 8. 5.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 8. 5. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 8. 5. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 8. 5. 2001; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis 8. 5.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih, vpis 8. 5. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih, vpis 8. 5. 2001; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
8. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 8. 5.
2001; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 8. 5. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 8. 5. 2001; 60230 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 8. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 8. 5.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 8. 5. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 8. 5. 2001; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 8. 5. 2001; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 8. 5.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 8. 5. 2001; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, vpis 8. 5. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 8. 5.
2001; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, vpis 8. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 8. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 8. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 8. 5. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 8. 5. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 8. 5. 2001; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 8. 5. 2001; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
8. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem, vpis 8. 5. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 8. 5. 2001; 71402 Dejav-
nost videotek, vpis 8. 5. 2001; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe, vpis
8. 5. 2001; 72100 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 8. 5. 2001; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 8. 5. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 8. 5. 2001; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, vpis 8. 5. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav, vpis
8. 5. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 8. 5. 2001; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja, vpis 8. 5. 2001; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 8. 5. 2001; 73103 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 8. 5.
2001; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja, vpis 8. 5.
2001; 73202 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju humanistike, vpis 8. 5.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 8. 5. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 8. 5. 2001;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 8. 5. 2001;
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74400 Oglaševanje, vpis 8. 5. 2001; 74700
Čiščenje stavb, vpis 8. 5. 2001; 74810 Foto-
grafska dejavnost, vpis 8. 5. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 8. 5. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 8. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 8. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
8. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov, vpis 8. 5. 2001; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 8. 5.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 8. 5. 2001; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov, vpis 8. 5. 2001; 90002 De-
javnost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov, vpis 8. 5. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 8. 5. 2001; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve, vpis 8. 5. 2001;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov, vpis 8. 5. 2001; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n., vpis 8. 5. 2001; 92610
Obratovanje športnih objektov, vpis 8. 5.
2001; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n., vpis 8. 5. 2001; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic, vpis 8. 5. 2001;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
8. 5. 2001; 95000 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem, vpis 8. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8.3.2001.

Rg-6483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04426 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa AKVAREL družba za
trgovino in zastopstvo d.o.o., Ljubljana se-
dež: Kogovškova 16, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/15137/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
sedeža in naslova ustanovitelja ter zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5587301
Sedež: Podutiška 81, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: VAKE DOMINIK, Loke v Tu-

hinju 3 k, 1219 LAZE vložek: 2.100.815,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VAKE DOMINIK, Loke v Tuhinju 3 k, 1219
LAZE, imenovanje: 10. 1. 1992, zastopa brez
omejitev.; prokurist VAKE NANCY, Loke v Tu-
hinju 3 k, 1219 LAZE, imenovanje: 9. 2.
1999.

Rg-6485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04458 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa SCHINDLER SERVI-
CE d.o.o., podjetje za inženiring, montažo
in servis dvigal in premičnih stopnic,
d.o.o., Ljubljana sedež: Dunajska 106,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/22607/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 5752361
Sedež: Šmartinska 140, 1122 LJUB-

LJANA

Rg-6490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04548 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa STOP podjetje za
trženje in storitve d.o.o., Ljubljana-Šentvid,
Tkalska 3 sedež: Tkalska 3, 1210 LJUB-

LJANA ŠENTVID vpisanem pod vložno št.
1/08946/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
leža, dejavnosti, usklad. dejavnosti in spre-
memba akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5425417
Osnovni kapital: 2.575.125,00 SIT
Ustanovitelji: TURHA DRAGO, TKALSKA

3, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID vložek:
2.575.125,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 10. 1990.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
10. 5. 2001; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo, vpis 10. 5. 2001; 21110 Pro-
izvodnja vlaknin, vpis 10. 5. 2001; 21120
Proizvodnja papirja in kartona, vpis 10. 5.
2001; 21210 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embalaže,
vpis 10. 5. 2001; 21220 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja, vpis 10. 5. 2001; 21230 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja, vpis 10. 5.
2001; 21240 Proizvodnja tapet, vpis 10. 5.
2001; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona, vpis 10. 5. 2001; 22110
Izdajanje knjig, vpis 10. 5. 2001; 22120 Iz-
dajanje časopisov, vpis 10. 5. 2001; 22130
Izdajanje revij in periodike, vpis 10. 5. 2001;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, vpis 10. 5. 2001; 22150 Drugo za-
ložništvo, vpis 10. 5. 2001; 22210 Tiskanje
časopisov, vpis 10. 5. 2001; 22220 Drugo
tiskarstvo, vpis 10. 5. 2001; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava, vpis 10. 5. 2001; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
vpis 10. 5. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 10. 5. 2001; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 10. 5.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapisov,
vpis 10. 5. 2001; 22330 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov, vpis 10. 5. 2001; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen op, vpis 10. 5. 2001; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje, vpis 10. 5. 2001; 33400 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme, vpis 10. 5. 2001; 33500 Proizvod-
nja ur, vpis 10. 5. 2001; 35110 Gradnja in
popravilo ladij, vpis 10. 5. 2001; 35120 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport, vpis 10. 5. 2001; 35410 Proizvodnja
motornih koles, vpis 10. 5. 2001; 35420 Pro-
izvodnja koles, vpis 10. 5. 2001; 35430 Pro-
izvodnja vozil za invalide, vpis 10. 5. 2001;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n., vpis
10. 5. 2001; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 10. 5. 2001; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 10. 5.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
10. 5. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 10. 5. 2001; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 10. 5. 2001; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda, vpis 10. 5. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela speci-
alnih strok, vpis 10. 5. 2001; 45310 Električ-
ne inštalacije, vpis 10. 5. 2001; 45320 Izola-
cijska dela, vpis 10. 5. 2001; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
10. 5. 2001; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 10. 5. 2001; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela, vpis 10. 5. 2001;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva, vpis 10. 5. 2001; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 10. 5. 2001; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 10. 5. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
10. 5. 2001; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 10. 5. 2001; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili, vpis 10. 5.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, vpis 10. 5. 2001; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 10. 5.
2001; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, vpis 10. 5. 2001; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 10. 5. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 10. 5.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 10. 5. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 10. 5. 2001; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 10. 5.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, vpis 10. 5.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, vpis 10. 5. 2001; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi, vpis 10. 5.
2001; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov, vpis 10. 5. 2001; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij, vpis 10. 5. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
10. 5. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
10. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 10. 5.
2001; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
10. 5. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 10. 5.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 10. 5.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 10. 5. 2001; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
10. 5. 2001; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami, vpis 10. 5. 2001;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
vpis 10. 5. 2001; 51240 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem, vpis 10. 5. 2001; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
10. 5. 2001; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 10. 5. 2001; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki, vpis 10. 5. 2001; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 10. 5. 2001; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 10. 5. 2001; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
10. 5. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
10. 5. 2001; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 10. 5.
2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 10. 5.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
10. 5. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 10. 5. 2001; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 10. 5.
2001; 51430 Trgovina na debelo z električni-
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mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 10. 5. 2001; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
10. 5. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 10. 5. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 10. 5. 2001; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 10. 5. 2001; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 10. 5.
2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 10. 5. 2001; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 10. 5.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 10. 5. 2001; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis 10. 5.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 10. 5. 2001; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 10. 5.
2001; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji, vpis 10. 5. 2001; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
10. 5. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
10. 5. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo, vpis 10. 5. 2001; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 10. 5. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 10. 5.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespeci-
aliziranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
10. 5. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
10. 5. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 10. 5. 2001;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 10. 5. 2001; 52230 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
10. 5. 2001; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, vpis 10. 5. 2001; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 10. 5. 2001; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 10. 5. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 10. 5. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 10. 5. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 10. 5.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 10. 5. 2001; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 10. 5.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
stvo, vpis 10. 5. 2001; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 10. 5. 2001; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
10. 5. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 10. 5. 2001; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom, vpis 10. 5. 2001;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 10. 5. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 10. 5. 2001; 52473 Dejavnost pa-
pirnic, vpis 10. 5. 2001; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 10. 5. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 10. 5.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, vpis 10. 5. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
10. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z

urami, nakitom, bižuterijo, vpis 10. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 10. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
10. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
10. 5. 2001; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 10. 5. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 10. 5.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, vpis 10. 5. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 10. 5.
2001; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov, vpis 10. 5. 2001; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
10. 5. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis
10. 5. 2001; 52740 Druga popravila, d.n.,
vpis 10. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov, vpis 10. 5. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladin-
skih prenočišč, vpis 10. 5. 2001; 55220 De-
javnost kampov, vpis 10. 5. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sin-
dikalnih domov, vpis 10. 5. 2001; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmo-
gljivostmi, vpis 10. 5. 2001; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 10. 5. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 10. 5.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 10. 5. 2001; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln, vpis 10. 5. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 10. 5. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 10. 5.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 10. 5. 2001; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti, vpis 10. 5. 2001; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov, vpis 10. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 10. 5. 2001; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih, vpis 10. 5. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 10. 5.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 10. 5.
2001; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 10. 5. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 10. 5. 2001; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 10. 5. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 10. 5. 2001; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 10. 5. 2001; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
10. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 10. 5. 2001; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem, vpis 10. 5. 2001;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
10. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 10. 5.
2001; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje, vpis 10. 5. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 10. 5. 2001; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 10. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
10. 5. 2001; 80410 Dejavnost vozniških šol,
vpis 10. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 10. 5. 2001; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 10. 5. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
10. 5. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov, vpis 10. 5. 2001; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov, vpis 10. 5. 2001;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis

10. 5. 2001; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n., vpis 10. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 16.3.2001.

Rg-6494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04594 z dne 30. 4.
2001 pri subjektu vpisa GOSPODARSKO IN-
TERESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH IZ-
VAJALCEV sedež: Šaranovičeva 12, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/28455/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5971004
Sedež: Zemljemerska ulica 12, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: ADACTA, GRADBENO, STO-

RITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE, ŠKOF-
JA LOKA, D.O.O., Godešič 91, 4220 ŠKOF-
JA LOKA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 19. 10. 2000; GEOBI, GEO-
DETSKE IN RAČUNALNIŠKE STORITVE,
D.O.O., KRANJ, Mačkovo naselje 18, 4208
ŠENČUR vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 26. 5. 1998; “ GEODETSKA
DEJAVNOST K/74.200 “ S.P. PETRIČ MILI-
VOJ, KRŠKO, Gubčeva 5, 8270 KRŠKO vlo-
žek: 0,00 SIT, odg.s svojim premož., izstop:
13. 9. 1998; GEOPIKA-GEODETSKE MERI-
TVE, GALJANIČ PETER S.P., Barižoni 24,
6280 ANKARAN vložek: 0,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., izstop: 13. 9. 1998; ORAL,
DRUŽBA ZA GEODETSKI INŽENIRING,
D.O.O. VRHNIKA, Sinja Gorica 111, 1360
VRHNIKA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 1. 10. 1999; RAZVOJNI ZA-
VOD, PODJETJE ZA POSLOVNE STORIT-
VE, D.D., DOMŽALE, Ljubljanska 76, 1230
DOMŽALE vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 13. 9. 1998; DFG CONSUL-
TING informacijski sistemi, d.o.o., Pivovarni-
ška 8, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 13. 9. 1998;
DOLENJSKI GEODETSKI BIRO, GREGOR
MIKLIČ, s.p., Westrova ulica 10, 8000 NO-
VO MESTO vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 13. 9. 1998; GEODETSKE
MERITVE IVAN ŠKEDELJ-MOČIVNIK, ING.
geodezije, s.p., Cvelbarjeva ulica 3, 8000
NOVO MESTO vložek: 0,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 13. 9. 1998; GEODET-
SKI BIRO Podjetje za geodetske storitve,
Brezje, d.o.o., Brezje 1A, 8261 JESENICE
NA DOL. vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 13. 9. 1998; GIRUS-KRIŽAN
BRANKO, s.p., Cesta prvih borcev 11, 8250
BREŽICE vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 13. 9. 1998; ŽOLNIR, MILAN
TRBOJEVIČ, s.p., Jakčeva ulica 16, 8000
NOVO MESTO vložek: 0,00 SIT, odg.s svo-
jim premož., vstop: 13. 9. 1998; GEOPRO-
JEKT d.o.o., podjetje za geodetska dela in
projektiranje nizkih gradenj, Ul. XIV Div. 14,
3000 CELJE vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 13. 9. 1998; PETROL slo-
venska naftna družba, d.d., OE INŽENIRING,
Dunajska 50, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 13. 9.
1998; SŽ-PROJEKTIVNO PODJETJE LJUB-
LJANA, d.d., Vilharjeva 16A, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 13. 9. 1998; MIS INŽENIRING d.o.o.,
Proletarska ulica 4, 1000 LJUBLJANA vlo-
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žek: 0,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
13. 9. 1998; ZEMLJEMERSTVO podjetje za
opravljanje geodetskih storitev, trgovino in za-
stopstvo, d.o.o., Knezov štradon 14, 1000
LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 13. 9. 1998; GEOMETER
BORUT MORETTI, s.p., Pod Trško goro 57,
8000 NOVO MESTO vložek: 0,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 13. 9. 1998; GEO-
HIT, Geodetske storitve d.o.o., Trebnje, Ba-
ragov trg 1, 8210 TREBNJE vložek: 0,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 13. 9.
1998; GEODETSKE STORITVE JANEZ SA-
ŠEK, s.p., Herinja vas 43, 8222 OTOČEC
OB KRKI vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 13. 9. 1998; IZMERA Geodet-
ske storitve, d.o.o., Gubčeva 5, 8270 KR-
ŠKO vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 13. 9. 1998; KONFIN Podjetje za ge-
odetske storitve, d.o.o., Ljubljanska 76, 1230
DOMŽALE vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 14. 10. 1999; NIGRAD Javno
komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta
30, 2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 2. 11. 2000; GEOS
INŽENIRING Geodetske storitve, d.o.o., Ki-
dričeva ulica 9, 8340 ČRNOMELJ vložek:
0,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 2. 11.
2000; GEODE.M. ALEŠ MAJCEN, s.p., Go-
riške fronte 11, 5290 ŠEMPETER vložek:
0,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 2. 11.
2000; GEOIDES, FRANC BEVC, s.p., Geo-
detska dejavnost, Ul. XIV. divizije 14, 3000
CELJE vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 2. 11. 2000; GROMAP Geode-
zija in prostorska informatika, d.o.o., Vipavska
13, 5000 NOVA GORICA vložek: 0,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 2. 11. 2000;
VBS Geodetske storitve, d.o.o., Obala 125,
6320 PORTOROŽ vložek: 0,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 2. 11. 2000; GEO-
DETING Projektiranje, inženiring, tehnično
svetovanje, d.o.o., Dunajska c. 129, 1000
LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 13. 9. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: član
uprave NOVAK TOMAŽ, Na jami 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 11. 2000, – Po-
samezen član uprave lahko v imenu združenja
sklepa pravne posle v vrednosti nad
100.000,00 SIT samo s pisnim soglasjem
ostalih članov uprave – za sklepanje poslov v
vrednosti nad 1.000.000,00 SIT mora upra-
va pridobiti predhodno soglasje sveta združe-
nja – za sklepanje poslov v vrednosti nad
5.000.000,00 SIT mora uprava pridobiti pred-
hodno soglasje skupščine.; član uprave ŠUŠ-
TERŠIČ MARKO, Novi trg 28 A, 1240 KAM-
NIK, imenovanje: 2. 11. 2000.

Rg-6496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04646 z dne 7. 5.
2001 pri subjektu vpisa MECUM LJUBLJA-
NA podjetje za proizvodnjo, trgovanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana sedež: Litij-
ska cesta 43, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/04804/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5336139
Dejavnost: 90001 Zbiranje in odvoz od-

padkov, vpis 7. 5. 2001; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov, vpis 7. 5. 2001; 90003

Ravnanje s posebnimi odpadki, vpis 7. 5.
2001; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav, vpis 7. 5. 2001; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene, vpis 7. 5. 2001.

Rg-6500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04692 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa ŽITO MLINI Ljublja-
na, d.o.o. sedež: Šmartinska 154, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/07701/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5081661
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA, D.D., Dunajska 160, 1000
LJUBLJANA vložek: 81.641.512,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1998; SKUBIC
MAJDA, Viamonte 165, Ramos M., Co
1704, BUENOS AIRES vložek:
250.622,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 12. 1999; BERLOT MARTINA, Bolivar
293, Ramos Mejia, BUENOS AIRES vlo-
žek: 250.622,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 31. 12. 1999; KOCMUR APOLONI-
JA, Brandsen 2167, San Justo, BUENOS
AIRES vložek: 250.622,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 31. 12. 1999; EILETZ PA-
VLA, Potosi 471, Hurlingham, BUENOS
AIRES vložek: 250.622,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 31. 12. 1999.

Rg-6508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04804 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa KAMNOLOM BO-
ROVNIK d.o.o., Zagorje ob Savi sedež: Ko-
pališka 14, 1410 ZAGORJE OB SAVI vpi-
sanem pod vložno št. 1/09369/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba nazi-
va ustanovitelja, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5438446
Ustanovitelji: RUDNIK TRBOVLJE – HRA-

STNIK D.O.O. TRBOVLJE, Trg revolucije 12,
1420 TRBOVLJE vložek: 5.823.345,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1990.

Dejavnost: 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, vpis 9. 5. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 9. 5. 2001; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 9. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 9. 5. 2001; 7525 Zašči-
ta in reševanje pri požarih in nesrečah, vpis
9. 5. 2001; 75252 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo, izbris 9. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29.06.2000.

Rg-6519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04925 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa SKLAD ZA REGIO-
NALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE poselje-
nosti slovenskega podeželja, d.o.o. sedež:
Škrabčev trg 9a, 1310 RIBNICA vpisanem
pod vložno št. 1/28052/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: preoblikovanje iz d.o.o.
v sklad, sprememba firme, vpis skrajšane fir-
me, sprememba osnovnega kapitala zasto-
pnika, dejavnosti in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5940117

Firma: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLO-
VENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN
OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVEN-
SKEGA PODEŽELJA

Skrajšana firma: JAVNI SKLAD REPUB-
LIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pravno org. oblika: javni sklad
Osnovni kapital: 0,00 SIT
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,

Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1996.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor DEJAK BOJAN, Artačeva ulica 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 3. 9. 2000, zastopa
brez omejitev.; zastopnik DEJAK BOJAN, Ar-
tačeva 8, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
4. 9. 2000, zastopa kot v.d. predsednika
uprave.; zastopnik PREDALIČ BOŽO, Prečna
pot 2, 1290 GROSUPLJE, imenovanje: 4. 9.
2000, zastopa kot v.d. namestnika predse-
dnika uprave.

Člani nadzornega sveta: GOSAR LOJZE,
izstop 19. 9. 2000; MAŽGON BOJAN, izstop
19. 9. 2000; PLUT DUŠAN, izstop 19. 9.
2000; SUVOROV PETER, izstop 19. 9.
2000; TEKAVČIČ SLAVKO, izstop 19. 9.
2000; PETRIN TEA, vstop 25. 1. 2001;
STRMŠNIK IGOR, vstop 25. 1. 2001; PIRY
IVO BRANIMIR, vstop 25. 1. 2001; KAMNAR
HELENA, vstop 25. 1. 2001; HROVATIČ
IGOR, vstop 25. 1. 2001; KRAPEC DANILO,
vstop 25. 1. 2001; MRAVLJAK DARINKA, vs-
top 25. 1. 2001.

Dejavnost: 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo, vpis 10. 5. 2001.

Razno: Preoblikovanje iz d.o.o. v javni
sklad. Namensko premoženje v znesku
6.408.708.134,00 SIT.

Rg-6525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05015 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa ŠEGA & CO. Proiz-
vodnja, trgovina in storitve, k.d. sedež: Še-
gova vas 31, 1318 LOŠKI POTOK vpisa-
nem pod vložno št. 1/26191/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-
me, sedeža, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, dejavnosti in preoblikovanje iz k.d. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5889227
Firma: ŠEGA & CO. Proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠEGA & Co. d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lepovče 23, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGA DAMJAN, Trg V. Vla-

hoviča 7, 1310 RIBNICA vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., izstop: 9. 5. 2001;
GERL MIRJAM, Trg V. Vlahoviča 7, 1310
RIBNICA vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 9. 5. 2001; ŠEGA DAMJAN, Kna-
fljev trg 7, 1310 RIBNICA vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5.
2001; GERL MIRJAM, Knafljev trg 7, 1310
RIBNICA vložek: 1.050.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 9. 5. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŠEGA DAMJAN, Knafljev trg 7, 1310 RIB-
NICA, imenovanje: 23. 1. 1995, zastopa brez
omejitev.; zastopnik GERL MIRJAM, Knafljev
trg 7, 1310 RIBNICA, imenovanje: 29. 3.
2001.
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Dejavnost: 17400 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil, vpis 9. 5. 2001; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n., vpis 9. 5.
2001; 17710 Proizvodnja nogavic, vpis 9. 5.
2001; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil, vpis 9. 5. 2001; 18210 Proizvod-
nja delovnih oblačil, vpis 9. 5. 2001; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 9. 5.
2001; 18230 Proizvodnja spodnjega perila,
vpis 9. 5. 2001; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n., vpis 9. 5. 2001;
19300 Proizvodnja obutve, vpis 9. 5. 2001;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
vpis 9. 5. 2001; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 9. 5. 2001; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 9. 5. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 9. 5. 2001; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 9. 5. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 9. 5. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 9. 5. 2001; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 9. 5.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami, vpis 9. 5. 2001; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
9. 5. 2001; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 9. 5. 2001; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 9. 5. 2001; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 9. 5. 2001;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, vpis 9. 5. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 9. 5. 2001; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci, vpis 9. 5. 2001; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 9. 5. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
9. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, vpis 9. 5. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi, vpis 9. 5. 2001; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 9. 5.
2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis 9. 5.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespeci-
aliziranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
9. 5. 2001; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 9. 5. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 9. 5. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 9. 5. 2001; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 9. 5. 2001; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 9. 5. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 9. 5. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
9. 5. 2001; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 9. 5. 2001; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 9. 5. 2001; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 9. 5.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 9. 5.

2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 9. 5. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
9. 5. 2001; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč, vpis 9. 5. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 9. 5. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitini-
ških in sindikalnih domov, vpis 9. 5. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 9. 5. 2001; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 9. 5. 2001; 55234 Dejavnost dija-
ških, študentskih domov, internatov, vpis 9. 5.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 9. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 9. 5. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 9. 5. 2001; 5540 Točenje
pijač in napitkov, izbris 9. 5. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 9. 5. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 9. 5. 2001; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih, vpis 9. 5. 2001.

Razno: Preoblikovanje iz komanditne druž-
be v družbo z omejeno odgovornostjo.

Rg-6530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05033 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa GENERALI SKB Za-
varovalnica d.d. Ljubljana sedež: Kržičeva
ulica 3, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/09815/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala in sprememba
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5186684
Firma: GENERALI zavarovalnica d.d.

Ljubljana
Skrajšana firma: GENERALI d.d.
Osnovni kapital: 4.135.440.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 31.1.2001.

Rg-6531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05042 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa BAUHAUS TRGOV-
SKO PODJETJE D.O.O., K.D. Bratislavska
9, Ljubljana sedež: Bratislavska 9, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/27205/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5873002
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KOBENTAR ZVONKO, Šempeterska 44,
4000 KRANJ, razrešitev: 1. 3. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; direktor KAISER REIN-
HOLD, Durchlassstrasse št. 17, KLAGEN-
FURT-CELOVEC, imenovanje: 1. 2. 2001,
Gospod Reinhold Kaiser bo kot poslovodja
zastopal duržbo skupaj z drugim poslovodjem
družbe ali pa skupaj s skupnim prokuristom.

Rg-6532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05148 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa NFD INVESTICIJ-
SKO SVETOVANJE d.o.o. sedež: Trdinova
4, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/30727/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1313363
Dejavnost: 65210 Finančni zakup (lea-

sing), vpis 4. 5. 2001; 65230 Drugo finan-
čno posredništvo, d.n., vpis 4. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 4. 5. 2001; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis 4. 5.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 4. 5. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 4. 5. 2001; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 4. 5. 2001; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 4. 5. 2001; 74150 Dejav-
nost holdingov, vpis 4. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 2.4.2001.

Rg-6533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05151 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa PRIMC d.o.o. frizer-
ske in brivske storitve sedež: Žabarjeva 8,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/15288/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5556791
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor PRIMC TATJANA, Žabarjeva 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 21. 3. 2001, Poslo-
vodni organ zastopa in prestavlja družbo neo-
emejeno.; direktor PRIMEC AVGUŠTINA, Ža-
barjeva 8, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
21. 3. 2001.

Rg-6536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05163 z dne 30. 4.
2001 pri subjektu vpisa VOLJATEL teleko-
munikacije d.d. sedež: Šmartinska 152,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/33759/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 1555677
Osnovni kapital: 500.000.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 16.2.2001.

Rg-6543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05255 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa SIPOREX Tovarna
lahkih gradbenih elementov, d.d., družba
za proizvodnjo in promet sedež: Loke 64,
1410 ZAGORJE OB SAVI vpisanem pod
vložno št. 1/00034/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5033152
Osnovni kapital: 396.750.000,00 SIT

Rg-6544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05260 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa PREMA trgovina,
inženiring, zastopstva, d.o.o. sedež: Ma-
jorja Lavriča 12, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/15521/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5572436
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Skrajšana firma: PREMA d.o.o.
Osnovni kapital: 24.257.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREZELJ MARKO, Janeza

Puharja 2, 4000 KRANJ vložek:
21.831.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1992; PREMA trgovina, inženiring, za-
stopstva, d.o.o., Majorja Lavriča 12, 1000
LJUBLJANA vložek: 2.425.700,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 7. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 6.4.2001.

Rg-6546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05269 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa SCHINDLER TRA-
DING AG 6052 Hergiswil, Švica, podružni-
ca Ljubljana, Cesta na Brdo 17, Ljubljana
sedež: Cesta na Brdo 17, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/26771/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme in sedeža podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5847826
Firma: SCHINDLER TRADING AG 6052

Hergiswil, Švica, podružnica Ljubljana,
Šmartinska 140, 1122 Ljubljana

Sedež: Šmartinska 140, 1122 LJUB-
LJANA

Rg-6550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05438 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa MESTNI MUZEJ
LJUBLJANA sedež: Gosposka ul. 15, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/01050/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5052637
Ustanovitelji: MESTO LJUBLJANA, Mestni

trg 1, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT,
ostalo, izstop: 27. 11. 2000; MESTNA OB-
ČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.viši-
ne, vstop: 27. 11. 2000.

Dejavnost: 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa, vpis 9. 5. 2001; 22220
Drugo tiskarstvo, vpis 9. 5. 2001; 22320 Raz-
množevanje videozapisov, vpis 9. 5. 2001;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
vpis 9. 5. 2001; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n., vpis 9. 5. 2001; 36630 Proiz-
vodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 9. 5. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok, vpis 9. 5. 2001; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 9. 5.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 9. 5.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 9. 5. 2001; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe, vpis 9. 5. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 9. 5. 2001; 74810 Fotografska
dejavnost, vpis 9. 5. 2001; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 9. 5. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
9. 5. 2001; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol, vpis 9. 5. 2001; 92130
Kinematografska dejavnost, vpis 9. 5. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
vpis 9. 5. 2001.

Rg-6551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05439 z dne 9. 5.

2001 pri subjektu vpisa USZ Podjetje za
urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o. Ljub-
ljana sedež: Vojkova c. 63, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/04026/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5067618
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor PREŠERN BORIS, Reboljeva 9, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 5. 4. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor ROVERE FRANC, Pol-
zela 32, 3313 POLZELA, imenovanje: 5. 4.
2001.

Rg-6553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05455 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa WEMEX TRANSAL-
PINE Trgovsko podjetje, d.o.o. Komenda
sedež: Zadružna ulica 12, 1218 KOMEN-
DA vpisanem pod vložno št. 1/12299/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba deležev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5488052
Osnovni kapital: 25.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORST ALFRED JOSEF

PETER, Mellensee Strasse 1, BERLIN vlo-
žek: 11.625.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 7. 1996; DETLEV KURT WERNER
ZIEMANN, Mehrower Allee 47, BERLIN vlo-
žek: 2.475.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1996; HEINZ RAINER BECKERT,
Walpurgistrasse 5, DRESDEN, NEMČIJA vlo-
žek: 3.950.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1995; PIVKA DUŠAN, Zadružna 12,
1218 KOMENDA vložek: 6.950.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1993.

Rg-6564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05569 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa AC KONIM zastopa-
nje in trgovina d.o.o. sedež: Baragova uli-
ca 5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/20058/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5671493
Dejavnost: 40104 Prenos elektrike, vpis

26. 4. 2001; 40105 Distribucija elektrike,
vpis 26. 4. 2001; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži, vpis 26. 4. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, vpis 26. 4. 2001; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
26. 4. 2001; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 26. 4. 2001; 6711 Dejavnost finančnih
trgov, vpis 26. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19.10.1999.

Rg-6565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05570 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa IN REVIZIJA druž-
ba za revidiranje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana sedež: Linhartova 1, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/25553/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, dele-
žev in sprememba družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5847184
Sedež: Linhartova 11/A, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KOVAČIČ JANEZ, Pod goz-

dom III/22, 1290 GROSUPLJE vložek:
536.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1994; VELKAVRH MIRJANA, Rožna dolina c.
XVII/17, 1000 LJUBLJANA vložek:
536.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1998; ZALAR KATARINA, Ul. Gubčeve briga-
de 76, 1000 LJUBLJANA vložek:
536.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1998; KEŠNAR MARJAN, Petrovičeva ulica
13, 1000 LJUBLJANA vložek: 536.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1998.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 11.4.2001.

Rg-6575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05737 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa LB INTER FINANZ
AG podružnica Ljubljana sedež: Trg repub-
like 3, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/28950/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5996392
Sedež: Slovenska cesta 17, 1000

LJUBLJANA

Rg-6582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05882 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa ŽELVA podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o. Ljubljana sedež: Rozmanova 2/a,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/11546/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475236
Sedež: Samova ulica 9, 1000 LJUB-

LJANA
Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževanje

parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
8. 5. 2001; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo, vpis 8. 5. 2001; 02010 Goz-
darstvo, vpis 8. 5. 2001; 171 Priprava in pre-
denje tekstilnih vlaken, izbris 8. 5. 2001;
17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken,
vpis 8. 5. 2001; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa, izbris 8. 5. 2001;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa, izbris 8. 5. 2001; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volnene-
ga tipa, izbris 8. 5. 2001; 1714 Priprava in
predenje vlaken lanenega tipa, izbris 8. 5.
2001; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje, izbris 8. 5. 2001; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev, izbris 8. 5.
2001; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken, izbris 8. 5. 2001; 172 Tkanje
tekstilij, izbris 8. 5. 2001; 17200 Tkanje tek-
stilij, vpis 8. 5. 2001; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa, izbris 8. 5. 2001; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke, izbris 8. 5. 2001;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke, iz-
bris 8. 5. 2001; 1724 Tkanje preje tipa svile,
izbris 8. 5. 2001; 1725 Tkanje druge tekstil-
ne preje, izbris 8. 5. 2001; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij, izbris 8. 5. 2001; 177 Proiz-
vodnja pletenih in kvačkanih izdelkov, izbris
8. 5. 2001; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
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dodatkov, izbris 8. 5. 2001; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja “, izbris 8. 5. 2001;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov, izbris 8. 5. 2001; 36210
Kovanje kovancev in medalj, vpis 8. 5. 2001;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov, vpis 8. 5. 2001; 36300 Proizvodnja glas-
bil, vpis 8. 5. 2001; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih, izbris 8. 5. 2001; 452 Gradnja
objektov in delov objektov, izbris 8. 5. 2001;
453 Inštalacije pri gradnjah, izbris 8. 5. 2001;
454 Zaključna gradbena dela, izbris 8. 5.
2001; 511 Posredništvo, izbris 8. 5. 2001;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi, izbris 8. 5. 2001; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, izbris 8. 5. 2001; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe, izbris 8. 5.
2001; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki, izbris 8. 5.
2001; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom, izbris 8. 5. 2001; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, izbris 8. 5. 2001; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speci-
aliziranih prodajalnah, izbris 8. 5. 2001; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 8. 5. 2001; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom, izbris 8. 5. 2001;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi, izbris 8. 5. 2001; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, izbris
8. 5. 2001; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln, izbris 8. 5. 2001; 527 Popravila
izdelkov široke porabe, izbris 8. 5. 2001; 602
Drug kopenski promet, izbris 8. 5. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 8. 5. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 8. 5. 2001;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, vpis 8. 5. 2001;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, iz-
bris 8. 5. 2001; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje, vpis 8. 5. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, vpis 8. 5. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 8. 5. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 8. 5. 2001; 7483 Tajniška dela in
prevajanje, izbris 8. 5. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 8. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 8. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
8. 5. 2001; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti, izbris 8. 5. 2001; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, vpis 8. 5.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 8. 5. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 8. 5. 2001;
8531 Institucionalno socialno varstvo, izbris
8. 5. 2001; 85311 Dejavnost domov za sta-
rejše, vpis 8. 5. 2001; 85319 Drugo social-
no varstvo z nastanitvijo, vpis 8. 5. 2001;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov
in storitev, izbris 8. 5. 2001; 85321 Dejav-
nost centrov za socialno delo, vpis 8. 5. 2001;
85322 Dejavnost invalidskih organizacij, vpis
8. 5. 2001; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij, vpis 8. 5. 2001; 85324 Dejav-
nost varstveno delovnih centrov, vpis 8. 5.
2001; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij,

vpis 8. 5. 2001; 85329 Druge socialne de-
javnosti, vpis 8. 5. 2001; 9000 Storitve javne
higiene, izbris 8. 5. 2001; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov, vpis 8. 5. 2001; 90005
Druge dejavnosti javne higiene, vpis 8. 5.
2001.

Rg-6583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05893 z dne 8. 5.
2001 pri subjektu vpisa MONS nepremični-
ne in inženiring, d.o.o. sedež: Poljanski
nasip 6, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/29277/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 1192213
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist JAMŠEK BOGDAN, Pot v Rudnik 11,
1240 KAMNIK, razrešitev: 28. 3. 2001; pro-
kurist ŠTULAR JANEZ, Triglavska ulica 44,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 3. 2001;
prokurist FEDOR ANTON UMEK, Fiesa 7,
6320 PORTOROŽ, razrešitev: 28. 3. 2001.

Rg-6585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06063 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa ISKRA SISTEMI Av-
tomatizacija procesov, d.d. sedež: Stegne
21, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/05118/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5185726
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik AVBREHT ALEŠ, Gornji trg 44, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 4. 2001, zastopa
kot namestnik glavnega direktorja.; zastopnik
GOMILŠEK BORIS, Klemenčičeva 1, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 2. 4. 2001, zasto-
pa kot namestnik glavnega direktorja.

Rg-6587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06080 z dne 26. 4.
2001 pri subjektu vpisa SKB BANKA D.D.
LJUBLJANA sedež: Ajdovščina 4, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/01483/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5026237
Osebe pooblaščene za zastopanje: član

uprave KOENIG BERNARD JEAN EMILE, 3
rue Constant Martha, STRASBOURG, imeno-
vanje: 25. 4. 2001, Upravo vedno zastopata
dva člana uprave: predsednik in član uprave.
V primeru nemožnosti takega zastopanja lah-
ko nadzorni svet odloči, da banko zastopata
najmanj dva člana uprave.

Rg-6589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06190 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa BANK AUSTRIA
CREDITANSTALT d.d. Ljubljana sedež:
Wolfova 1, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/10521/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Sedež: Šmartinska 140, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06425 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa PODRAVKA trgov-
sko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Tivolska
c.50 sedež: Tivolska c. 50, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/14071/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5539064
Sedež: Tivolska 50, 1000 LJUBLJANA
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi z dne 25.4.2001.

Rg-6601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06454 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa SAVSKE ELEKTRAR-
NE LJUBLJANA d.o.o. sedež: Gorenjska
cesta 46, 1215 MEDVODE vpisanem pod
vložno št. 1/00669/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Člani nadzornega sveta: PEČAN GRUDEN

ALJOŠA, izstop 22. 9. 2000; GOBEC VIN-
KO, izstop 22. 9. 2000; GUBINA FERDI-
NAND, PROF.DR., izstop 22. 9. 2000;
STARMAN MARKO, izstop 22. 9. 2000; LAH
DAMJAN, izstop 22. 9. 2000; ŠKOF RO-
BERT, vstop 22. 9. 2000; ZAGOŽEN MARI-
JA, vstop 22. 9. 2000; DUHOVNIK JOŽE,
vstop 22. 9. 2000; ŠKULJ JOŽKO, vstop
22. 9. 2000; STARMAN MARKO, vstop
22. 9. 2000.

Rg-6689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/11879 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa GRADBENI INŠTI-
TUT ZRMK d.d. sedež: Dimičeva 12, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/00586/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5057191
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami, izbris 18. 5. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 18. 5. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 18. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 18. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 24.7.2000.

Rg-6707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00246 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa DELO PRODAJA
družba za razširjanje in prodajo časopi-
sov, d.d. sedež: Dunajska 5, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/07354/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5096014
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik BOŽIČ JURE, Peričeva ulica 15, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 31. 12. 2000, Pred-
sednik uprave zastopa brez omejitev.; član
uprave BOŽIČNIK KRIŽANEC BISERKA, Bo-
letova ulica 16, 1117 LJUBLJANA, razreši-
tev: 31. 12. 2000, zastopa skupno z ostalimi
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člani uprave; član uprave AUDA MARIJA, Vir,
Bevkova ul. 5, 1230 DOMŽALE, razrešitev:
31. 12. 2000, zastopa s pooblastilom pred-
sednika uprave.; preds.uprave BOŽIČ JURE,
Peričeva ulica 15, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 1. 1. 2001.

Rg-6803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/01630 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa EMONA – MERKUR
trgovina na drobno, d.d. sedež: Šmartin-
ska 130, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/04671/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284171
Člani nadzornega sveta: STEPAN KSENI-

JA, vstop 30. 8. 2000.

Rg-6806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03184 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENICA Zava-
rovalniška hiša d.d. Ljubljana sedež: Ce-
lovška cesta 206, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/20562/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5688302
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave KAČAR TOMAŽ, Mlinska pot
21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 1. 1. 2001;
preds.uprave IVANUŠIČ ZVONKO, Cesta pa-
dlih borcev 4, 8340 ČRNOMELJ, imenova-
nje: 11. 1. 2001; član uprave HARTMAN DR.
RASTO, Celovška cesta 134, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 11. 1. 2001; prokurist
SEKAVČNIK ALEKSANDER, Celovška cesta
106, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 5. 12.
2000; prokurist GRAH METOD, Liškova ulica
1, Černelavci, 9000 MURSKA SOBOTA, raz-
rešitev: 5. 12. 2000.

Člani nadzornega sveta: GANTAR MA-
TJAŽ, PREDSEDNIK, vstop 23. 12. 2000;
NOSE MARTIN, NAMESTNIK PREDS., vstop
23. 12. 2000.

Rg-6807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03474 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa WELZ Transpor-
tno špedicijsko podjetje d.o.o., Ljublja-
na sedež: Kajuhova 51, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/14871/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba imena firme ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5552303
Ustanovitelji: WELZ INTERNATIONALE

SPEDITION GMBH, Bachstrasse 75, SAL-
ZBURG vložek: 3.328.600,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 12. 1991.

Rg-6809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03738 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa SAVSKE ELEKTRAR-
NE LJUBLJANA d.o.o. sedež: Gorenjska
cesta 46, 1215 MEDVODE vpisanem pod
vložno št. 1/00669/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5044405

Ustanovitelji: MERCATA 1 D.D., Železna
cesta 18, 1000 LJUBLJANA vložek:
299.311.661,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 1. 2001; MERCATA 1 HOLDING, USTA-
NAVLJANJE, FINANCIRANJE IN upravljanje
družb, d.d. Ljubljana, Železna cesta 14, 1000
LJUBLJANA vložek: 299.311.661,90 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 1. 2001.

Rg-6810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03800 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa ISKRA elektro in
elektronska industrija d.d. sedež: Kotniko-
va 28, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/05218/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5330424
Osnovni kapital: 6.047.491.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 22. 2. 2001.

Rg-6813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03847 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa MOJ.NET, podjetje
za komunikacijske storitve, d.o.o., Ljublja-
na sedež: Slomškova 27-29, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/32972/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1519395
Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis

14. 5. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 14. 5. 2001; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov, vpis 14. 5. 2001; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
14. 5. 2001; 45310 Električne inštalacije,
vpis 14. 5. 2001; 45320 Izolacijska dela, vpis
14. 5. 2001; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 14. 5. 2001; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
14. 5. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 14. 5.
2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis 14. 5.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
14. 5. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 14. 5. 2001;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 14. 5. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 14. 5. 2001; 52473 Dejavnost pa-
pirnic, vpis 14. 5. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 14. 5. 2001; 52740 Druga popra-
vila, d.n., vpis 14. 5. 2001; 65210 Finančni
zakup (leasing), vpis 14. 5. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 14. 5. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 14. 5. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 14. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
14. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 14. 5.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja, vpis 14. 5.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije, vpis 14. 5.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 14. 5. 2001; 74202

Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje, vpis 14. 5. 2001; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 14. 5. 2001; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 14. 5. 2001; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 14. 5. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 14. 5. 2001; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, vpis 14. 5.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la, vpis 14. 5. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 14. 5. 2001; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
vpis 14. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 14. 5. 2001.

Rg-6817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04035 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa BIROTEHNIK JA-
KOŠ & NOVAK servis in prodaja pisarni-
ških strojev, d.n.o. Ljubljana sedež: Steg-
ne 11, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/25455/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5848148
Sedež: Reboljeva 5-7, 1113 LJUBLJA-

NA

Rg-6820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04276 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENICA Zava-
rovalniška hiša d.d., Ljubljana, Celovška
Cesta 206, Filiala NOVA GORICA, Gregor-
čičeva 11, Nova Gorica sedež: Gregorči-
čeva 11, 5000 NOVA GORICA vpisanem
pod vložno št. 1/20562/01, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5688302003
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave IVANUŠIČ ZVONKO, Cesta pa-
dlih borcev 4, 8340 ČRNOMELJ, imenova-
nje: 11. 1. 2001; član uprave HARTMAN RA-
STO, Celovška 134, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 22. 1. 2001.

Rg-6821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04277 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENICA Zava-
rovalniška hiša d.d. Ljubljana, Celovška
cesta 206, Filiala KOPER, Ljubljanska 3
sedež: Ljubljanska 3, 6000 KOPER vpisa-
nem pod vložno št. 1/20562/02, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5688302004
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave IVANUŠIČ ZVONKO, Cesta pa-
dlih borcev 4, 8340 ČRNOMELJ, imenova-
nje: 11. 1. 2001; član uprave HARTMAN RA-
STO, Celovška 134, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 22. 1. 2001.

Rg-6822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04278 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENICA Zava-
rovalniška hiša d.d., Ljubljana, Celovška
cesta 206, Filiala Ljubljana sedež: Celov-
ška cesta 91, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/20562/03, vpisalo v sodni
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register tega sodišča: sprememba zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5688302002
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave IVANUŠIČ ZVONKO, Cesta pa-
dlih borcev 4, 8340 ČRNOMELJ, imenova-
nje: 11. 1. 2001; član uprave HARTMAN RA-
STO, Celovška 134, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 22. 1. 2001.

Rg-6823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04279 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENICA Zava-
rovalniška hiša d.d., Ljubljana, Celovška
cesta 206, Filiala Maribor, Partizanska ce-
sta 37, Maribor sedež: Partizanska cesta
37, 2109 MARIBOR vpisanem pod vložno
št. 1/20562/04, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5688302005
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave KAČAR TOMAŽ, Mlinska pot
21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 1. 1. 2001;
prokurist SEKAVČNIK ALEKSANDER, Celov-
ška cesta 106, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
5. 12. 2000; prokurist GRAH METOD, Liško-
va ulica 1, Černelavci, 9000 MURSKA SO-
BOTA, razrešitev: 5. 12. 2000; preds.uprave
IVANUŠIČ ZVONKO, Cesta padlih borcev 4,
8340 ČRNOMELJ, imenovanje: 11. 1. 2001;
član uprave HARTMAN RASTO, Celovška
134, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 22. 1.
2001; direktor SVILAR DUŠKO, Obrežna uli-
ca 8, 2000 MARIBOR, imenovanje: 1. 1.
2001.

Rg-6826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04380 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa JC frizerski salon
Ljubljana, d.o.o. sedež: Jurčkova cesta
225, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/33336/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1537598
Osebe pooblaščene za zastopanje: poslo-

vodja FARSETTI CHRISTINE, VillalouCaste-
let, QuartierSteAn, BAGNOLS EN FORET,
razrešitev: 14. 2. 2001; direktor FARSETTI
FRANCK, Villa Lou Castelet, Q.S.Anne 83,
BAGNOLS EN FORET, imenovanje: 14. 2.
2001.

Rg-6828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04507 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa BLITZ FILM & VI-
DEO DISTRIBUTION družba za trgovino,
d.o.o. sedež: Abramova 16, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/32709/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1483692
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor MEŠTROVIĆ ELVIRA, Vincenta iz Kastva
11, ZAGREB, razrešitev: 7. 3. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor SLAK GORAZD, Ve-
rovškova ulica 44 d, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 7. 3. 2001.

Rg-6835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04606 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa ADVISE kadrovsko
poslovno svetovanje d.o.o. sedež: Ulica
Gubčeve brigade 96, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/31049/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
naslova sedeža in sprememba dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1319639
Sedež: Cigaletova 7, 1000 LJUBLJA-

NA
Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeval-

nic, izbris 11. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 11. 5. 2001; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah, izbris 11. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 11. 5. 2001; 5551 Sto-
ritve menz, izbris 11. 5. 2001; 55510 Dejav-
nost menz, vpis 11. 5. 2001; 6022 Storitve
taksistov, izbris 11. 5. 2001; 60220 Dejav-
nost taksistov, vpis 11. 5. 2001; 6330 Storit-
ve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “,
izbris 11. 5. 2001; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 11. 5.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 11. 5. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 11. 5. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 11. 5. 2001; 7415
Upravljanje s holding družbami, izbris 11. 5.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
11. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 11. 5. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 11. 5. 2001; 9303 Druge storitve za
nego telesa, izbris 11. 5. 2001; 93030 Po-
grebna dejavnost, vpis 11. 5. 2001; 9304
Pogrebne storitve, izbris 11. 5. 2001; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 11. 5.
2001.

Rg-6877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04747 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa SAF-KONTA, druž-
ba za trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
sedež: Lokarje 19, 1217 VODICE vpisa-
nem pod vložno št. 1/29965/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba usta-
novitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1243012
Ustanovitelji: KONTA podjetje za trgovino

in poslovne storitve, d.o.o., Lokarje 19, 1217
VODICE vložek: 47.552.400,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 15. 3. 2001; COMPAGNIE
DES LEVURES LESAFFRE S.A., 137, Rue
Gabriel Peri, MARCQ EN BAROUEL vložek:
118.881.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KIRN SREČKO, Neubergerjeva 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 15. 3. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; direktor MEHDI OUAZZA-
NI, Beregszasz Utca 80, BUDIMPEŠTA, MAD-
ŽARSKA, imenovanje: 15. 3. 2001.

Rg-6879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04760 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa WAGON podjetje za

gostinstvo in trgovino, d.o.o. sedež: Ko-
perska 94, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/32711/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 1483595
Ustanovitelji: KRAŠEVEC IZTOK, Lamuto-

va ulica 2, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 3. 2001; KRAŠEVEC MATEJA, Lamuto-
va ulica 2, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1999.

Rg-6881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04840 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa DOM DECOR inže-
niring, marketing, proizvodnja, komercial-
no posredovanje in zastopanje d.o.o. Ljub-
ljana sedež: Cesta v Gorice 40, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/12156/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, osnov-
nega kapitala, deleža, družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5487439
Sedež: Šarhova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VISTER GREGOR, Šarhova

4, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.599.900,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1991; DOM
DECOR D.O.O. LJUBLJANA, Cesta v Gorice
40, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.400.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1999.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 19.3.2001.

Rg-6882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04863 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa RIMA podjetje za
razvoj, inženiring, montažo in arhitekturo,
d.o.o., Dunajska 105, Ljubljana sedež: Du-
najska 105, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/03415/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme, se-
deža, dejavnosti in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5316103
Firma: RIMA družba za gradnjo objek-

tov, izvedbo adaptacij, spuščenih stropov
in predelnih sten d.o.o.

Sedež: Cesta 30. avgusta št. 4, 1260
LJUBLJANA-POLJE

Dejavnost: 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 18. 5. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
18. 5. 2001; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 18. 5. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, vpis 18. 5. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 18. 5. 2001;
5523 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
18. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 18. 5. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 18. 5. 2001; 65210 Finančni za-
kup (leasing), vpis 18. 5. 2001; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami, izbris 18. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 18. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 18. 5. 2001; 71210 Dajanje drugih ko-
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penskih vozil v najem, vpis 18. 5. 2001;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
18. 5. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 18. 5. 2001; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov, vpis 18. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 28.3.2001.

Rg-6884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04884 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa HRANILNOKREDIT-
NA SLUŽBA SICURA Ljubljana sedež: Tav-
čarjeva 6, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/26220/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5866120
Osnovni kapital: 156.242.982,80 SIT
Ustanovitelji: ZADRUGA S zadruga za

opravljanje intelektualnih storitev, organizacijo
in svetov. obrtnikom in podj., z.b.o., Gospo-
svetska 10, 1000 LJUBLJANA vložek:
156.242.982,80 SIT, ostalo, vstop: 30. 6.
2000.

Rg-6885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04945 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa GRU storitve in tr-
govina z malimi živalmi, hrano, opremo in
pomožnimi zdravili d.o.o. sedež: Adamiče-
va 13, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/20863/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba naslova sede-
ža, osnovnega kapitala, deležev, naslova usta-
novitelja in zastopnika, uskladitev dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5716195
Sedež: Smrjene 70 a, 1291 ŠKOFLJI-

CA
Osnovni kapital: 2.234.510,00 SIT
Ustanovitelji: GRUBIŠIĆ JADRAN, Smrje-

ne 70 a, 1291 ŠKOFLJICA vložek:
2.234.510,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1992.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor GRUBIŠIĆ JADRAN, Smrjene 70 a, 1291
ŠKOFLJICA, imenovanje: 18. 12. 1992, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 15. 5. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 15. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27.03.2001.

Rg-6887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04976 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa SATURNUS – AV-
TOOPREMA proizvodnja svetlobne opre-
me za motorna in druga vozila d.d. Ljub-
ljana sedež: Letališka c. 17, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/14234/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5035945
Člani nadzornega sveta: BREZARIČ MAR-

JAN, izstop 17. 4. 2001; LOVŠIN JOŽE, iz-
stop 17. 4. 2001; LENKE WERNER, izstop
17. 4. 2001; SUDKAMP HANS, izstop 17. 4.
2001; PENSA PAVLE, izstop 17. 4. 2001;
RUPNIK MATEVŽ, izstop 17. 4. 2001; BREZ-
ARIČ MARJAN, vstop 18. 4. 2001; LOVŠIN

JOŽE, vstop 18. 4. 2001; MERZ ROBERT
MICHAEL SEBASTIAN, vstop 18. 4. 2001;
SUDKAMP HANS-ALBERT, vstop 18. 4.
2001; PENSA PAVLE, vstop 18. 4. 2001;
RUPNIK MATEVŽ, vstop 18. 4. 2001.

Rg-6890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05004 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa GLAXO WELLCOME
EXPORT LTD., GREENFORD Podružnica
Ljubljana sedež: Cesta v Mestni log 55,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/25866/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5848202
Osebe pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik VRTAČNIK MARIJA DIPL.PHARM.,
Einspielerjeva 2 B, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 28. 3. 2001, zastopa brez omeji-
tev.; direktor LANGE JAROSLAW ANDRZEJ,
Poziomki 4, PIASECZNO, imenovanje:
28. 3. 2001; zastopnik VRTAČNIK MARIJA,
Einspielerjeva 2 B, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 28. 3. 2001, zastopa kot name-
stnik direktorja.

Rg-6896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05449 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa METRONIC-KOMET
d.o.o., trgovina in turizem, Trbovlje sedež:
Trg svobode 20, 1420 TRBOVLJE vpisa-
nem pod vložno št. 1/02838/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5322464
Sedež: Opekarna 5, 1420 TRBOVLJE

Rg-6898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05451 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa MDM Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana sedež: Tržaška 124, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/03883/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5321034
Dejavnost: 70110 Organizacija izvedbe

nepremičninskih projektov za trg, vpis 17. 5.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 17. 5. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 17. 5. 2001;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 17. 5. 2001;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi, vpis 17. 5. 2001; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem,
vpis 17. 5. 2001; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 17. 5. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 17. 5. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 17. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 29.3.2001.

Rg-6901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05473 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa LINX INTERNATIO-
NAL podjetje za poslovne storitve d.o.o.

Ljubljana sedež: Pugljeva 1, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/17544/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
ležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620228
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGINA SMITH MOJCA, Pu-

gljeva 1, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.068.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992; SMITH MICHAEL JOHN, PUGLJEVA
1, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.031.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 5. 1994.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, izbris
14. 5. 2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis
14. 5. 2001; 2212 Izdajanje časopisov, iz-
bris 14. 5. 2001; 22120 Izdajanje časopi-
sov, vpis 14. 5. 2001; 2213 Izdajanje revij in
periodike, izbris 14. 5. 2001; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike, vpis 14. 5. 2001; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
izbris 14. 5. 2001; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa, vpis 14. 5. 2001;
2215 Drugo založništvo, izbris 14. 5. 2001;
22150 Drugo založništvo, vpis 14. 5. 2001;
5010 Trgovina z motornimi vozili, izbris 14. 5.
2001; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, izbris 14. 5.
2001; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo “, izbris 14. 5. 2001; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi, izbris 14. 5.
2001; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov, izbris 14. 5. 2001; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij, izbris 14. 5. 2001; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, izbris
14. 5. 2001; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, izbris
14. 5. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
14. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, izbris 14. 5.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 14. 5. 2001;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, izbris 14. 5.
2001; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
14. 5. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, izbris 14. 5.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 14. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, izbris 14. 5. 2001; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
14. 5. 2001; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo, izbris 14. 5. 2001; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
izbris 14. 5. 2001; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi, izbris 14. 5. 2001; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, izbris
14. 5. 2001; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom, izbris 14. 5. 2001; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami, izbris
14. 5. 2001; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 14. 5. 2001; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki, izbris 14. 5. 2001; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
14. 5. 2001; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
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maščobami, izbris 14. 5. 2001; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, izbris 14. 5. 2001; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 14. 5. 2001; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, izbris 14. 5. 2001;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čoko-
lado, sladkornimi izdelki, izbris 14. 5. 2001;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, vpis 14. 5. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami, izbris 14. 5. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 14. 5. 2001; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, izbris 14. 5. 2001; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 14. 5. 2001; 5139 Nespeci-
alizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, izbris 14. 5. 2001; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 14. 5. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, izbris
14. 5. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 14. 5. 2001; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, izbris 14. 5.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 14. 5. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, izbris 14. 5. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 14. 5.
2001; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, izbris 14. 5.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 14. 5.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko, izbris 14. 5. 2001; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
14. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, izbris 14. 5. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 14. 5. 2001; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, izbris 14. 5. 2001; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami, izbris 14. 5.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
izbris 14. 5. 2001; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 14. 5. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
14. 5. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 14. 5.
2001; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi, izbris 14. 5. 2001; 51550 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
14. 5. 2001; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki, izbris 14. 5. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
14. 5. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, izbris 14. 5. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, iz-
bris 14. 5. 2001; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 14. 5. 2001; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, izbris
14. 5. 2001; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 14. 5. 2001; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo, izbris 14. 5. 2001; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
14. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo, izbris

14. 5. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
14. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, izbris 14. 5. 2001; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 14. 5.
2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, izbris
14. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, izbris 14. 5. 2001; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 14. 5. 2001; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, izbris 14. 5. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, izbris 14. 5. 2001; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
izbris 14. 5. 2001; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki, izbris 14. 5.
2001; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, izbris 14. 5. 2001; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki, izbris 14. 5. 2001;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, izbris 14. 5. 2001;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki,
izbris 14. 5. 2001; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili, iz-
bris 14. 5. 2001; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 14. 5.
2001; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom,
izbris 14. 5. 2001; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom, vpis 14. 5. 2001; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili, izbris 14. 5. 2001;
52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
14. 5. 2001; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki, izbris 14. 5. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki, vpis 14. 5. 2001; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, izbris 14. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris
14. 5. 2001; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 14. 5. 2001; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom, izbris 14. 5. 2001; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 14. 5.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami, izbris 14. 5. 2001; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 14. 5. 2001; 52473 De-
javnost papirnic, vpis 14. 5. 2001; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, izbris 14. 5. 2001; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 14. 5.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
14. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 14. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 14. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
14. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
14. 5. 2001; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom, izbris 14. 5. 2001; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, vpis
14. 5. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, izbris 14. 5. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 14. 5. 2001; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah,
izbris 14. 5. 2001; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, vpis 14. 5. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln, izbris 14. 5. 2001; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln, vpis 14. 5.
2001; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah, izbris 14. 5. 2001; 6022
Storitve taksistov, izbris 14. 5. 2001; 6023
Drug kopenski potniški promet, izbris 14. 5.
2001; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 14. 5. 2001; 6024 Cestni tovorni
promet, izbris 14. 5. 2001; 63120 Skladi-
ščenje, vpis 14. 5. 2001; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
14. 5. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 14. 5. 2001;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
izbris 14. 5. 2001; 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 14. 5. 2001; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, vpis 14. 5. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 14. 5. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 14. 5. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami, iz-
bris 14. 5. 2001; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 14. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, izbris
14. 5. 2001; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 14. 5.
2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
izbris 14. 5. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 14. 5. 2001; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, izbris 14. 5.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
izbris 14. 5. 2001; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem, izbris 14. 5. 2001; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, izbris
14. 5. 2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem, izbris 14. 5. 2001; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, izbris 14. 5. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 14. 5. 2001; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., izbris 14. 5.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, izbris 14. 5. 2001; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, izbris 14. 5. 2001;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 14. 5. 2001; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi, izbris 14. 5. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 14. 5. 2001; 7230 Obdelava
podatkov, izbris 14. 5. 2001; 72300 Obde-
lava podatkov, vpis 14. 5. 2001; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami, iz-
bris 14. 5. 2001; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, vpis 14. 5. 2001;
7260 Druge računalniške dejavnosti, izbris
14. 5. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 14. 5. 2001; 74110 Pravno sve-
tovanje, vpis 14. 5. 2001; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, izbris 14. 5. 2001; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 14. 5. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
izbris 14. 5. 2001; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 14. 5. 2001; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, izbris
14. 5. 2001; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 14. 5. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 14. 5. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 14. 5. 2001; 7481 Fotografska
dejavnost, izbris 14. 5. 2001; 7482 Pakira-
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nje, izbris 14. 5. 2001; 74820 Pakiranje, vpis
14. 5. 2001; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje, izbris 14. 5. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 14. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 14. 5. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
14. 5. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 14. 5. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 14. 5. 2001; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 14. 5.
2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 14. 5. 2001.

Rg-6904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05524 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa TRAFFIC DESIGN,
podjetje za gradbeni in računalniški in-
ženiring, razvoj informacijskih sistemov,
zastopanje tujih partnerjev in trgovino
d.o.o. Ljubljana sedež: Velika Čolnarska
15, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/08266/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5406382
Sedež: Kamniška 50, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-6907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05544 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA OBVEZ-
NE REZERVE NAFTE IN NJENIH DERIVA-
TOV sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/32267/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 1430335
Ustanovitelji: ZAVOD REPUBLIKE SLOVE-

NIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska
106, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 21. 6. 1999; REPUBLIKA
SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., vstop: 21. 6. 1999.

Rg-6908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05559 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa FIBO podjetje za
inženiring, marketing, svetovanje, komer-
cialno posredovanje, zastopanje, promet
blaga na debelo in drobno ter proizvod-
njo, d.o.o. sedež: Zg.Pirniče 22 a, 1215
MEDVODE vpisanem pod vložno št.
1/03243/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba skrajšane firme in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5328578
Skrajšana firma: FIBO d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene

pogodbe dne 9.4.2001.

Rg-6909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05563 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa EUROPA-LINE
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino,
transport, špedicijo in zunanjo trgovino,
Ljubljana sedež: Voduškova 4, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/12019/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-

ležev, naslova ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485924
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURK JANA, Marušičeva uli-

ca 1, 1000 LJUBLJANA vložek: 420.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991; TURK
VLADIMIR, Ob dolenjski železnici 20, 1000
LJUBLJANA vložek: 1.680.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik TURK JANA, Marušičeva ulica 1, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 28. 1. 1991, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic, izbris 11. 5. 2001;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic, vpis 11. 5. 2001; 15811 Dejav-
nost pekarn, izbris 11. 5. 2001; 159 Proiz-
vodnja pijač, izbris 11. 5. 2001; 15910
Proizvodnja žganih pijač, vpis 11. 5. 2001;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis
11. 5. 2001; 15940 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja, vpis 11. 5. 2001; 15960 Pro-
izvodnja piva, vpis 11. 5. 2001; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo, izbris 11. 5. 2001;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo, vpis
11. 5. 2001; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode, izbris 11. 5. 2001; 40302 Dis-
tribucija pare in tople vode, izbris 11. 5.
2001; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih,
izbris 11. 5. 2001; 452 Gradnja objektov in
delov objektov, izbris 11. 5. 2001; 453 In-
štalacije pri gradnjah, izbris 11. 5. 2001;
454 Zaključna gradbena dela, izbris 11. 5.
2001; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, izbris 11. 5. 2001; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, izbris 11. 5. 2001; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo “, izbris 11. 5. 2001; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe, izbris 11. 5.
2001; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah, izbris 11. 5. 2001; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom, izbris 11. 5.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 11. 5. 2001; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami, iz-
bris 11. 5. 2001; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln, izbris 11. 5. 2001; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 11. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, iz-
bris 11. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij, vpis 11. 5. 2001; 5540 Točenje pijač in
napitkov, izbris 11. 5. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
11. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 11. 5.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 11. 5.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 11. 5.
2001; 601 Železniški promet, izbris 11. 5.
2001; 602 Drug kopenski promet, izbris
11. 5. 2001; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah, izbris 11. 5. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 11. 5. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 11. 5.
2001; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu, izbris 11. 5. 2001; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.“,
izbris 11. 5. 2001; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
11. 5. 2001; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev, izbris 11. 5. 2001;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne poš-
te, vpis 11. 5. 2001; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami, izbris 11. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 11. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 11. 5. 2001; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, izbris
11. 5. 2001; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem, izbris 11. 5. 2001; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, izbris 11. 5.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, izbris 11. 5. 2001; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje, izbris 11. 5. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-
tve, kartiranje, vpis 11. 5. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 11. 5. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 11. 5. 2001; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, iz-
bris 11. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 11. 5. 2001;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 11. 5. 2001; 8042 Drugo izobra-
ževanje, izbris 11. 5. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 11. 5. 2001; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov, izbris 11. 5. 2001; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa, izbris 11. 5. 2001;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
11. 5. 2001.

Rg-6910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05653 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa PAMIS gradbeni in-
ženiring, d.o.o. sedež: Murnova 1, 1293
ŠMARJE SAP vpisanem pod vložno št.
1/21013/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5721199
Osnovni kapital: 2.103.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRAMOR STANKO, Murno-

va cesta 1, 1293 ŠMARJE SAP vložek:
2.103.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1999.

Rg-6913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05677 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
KOČEVJE, P.O. sedež: Ljubljanska cesta
12, 1330 KOČEVJE vpisanem pod vložno
št. 1/00365/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083109
Firma: GLASBENA ŠOLA KOČEVJE
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Reška cesta 16, 1330 KOČE-

VJE
Osebe pooblaščene za zastopanje: ravna-

telj HUMEK MILOŠ, KOČEVJE, 1330 KO-
ČEVJE, razrešitev: 31. 7. 1995; ravnatelj
JUNC MATEJA, Trata III/4, 1330 KOČEVJE,
imenovanje: 1. 8. 1995, Zastopa, predstavlja
in podpisuje vse pogodbe in druge pravne
posle, brez omejitev.
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Rg-6920

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05873 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa TERMOCENTER
TPS trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 147 sedež: Zaloška
147, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/06849/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5407133
Firma: TERMOCENTER-TPS trgovina,

proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TERMOCENTER-TPS

d.o.o.
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami, izbris 18. 5. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 18. 5. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 18. 5. 2001;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 18. 5.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 18. 5. 2001.

Rg-6922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05875 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa DIMOG trgovsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 32
sedež: Šmartinska 32, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/12009/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
firma, skrajšane firme, naslova sedeža, zasto-
pnika s temile podatki:

Matična št.: 5477867
Firma: DIMOG, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIMOG, d.o.o.
Sedež: Štihova ulica 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor SAJDL BOŽA, Bijedičeva 12, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 17. 4. 2001, zastopa brez
omejitev.; direktor SAJDL IZTOK, Kunaverje-
va ulica 12, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
17. 4. 2001.

Rg-6940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06371 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa GRAFIK INTERNA-
TIONAL d.o.o., podjetje za trgovino, sveto-
vanje, proizvodnjo, zastopanje in inženi-
ring, Ljubljana sedež: Vodovodna cesta
100, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/05709/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5359830
Sedež: Letališka cesta 32, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6942

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06448 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa KOPS Tovarna ko-
vinske opreme in procesnih sistemov d.d.
Industrijska 5, Grosuplje sedež: Industrij-
ska 5, 1290 GROSUPLJE vpisanem pod
vložno št. 1/01984/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5280079
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 27. 7. 2000.

Rg-6944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06504 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa AGENCIJA OBČINE
ZAGORJE OB SAVI ZA RAZVOJ d.o.o. Za-
gorje ob Savi sedež: Cesta zmage 35B,
1410 ZAGORJE OB SAVI vpisanem pod
vložno št. 1/11857/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5482704
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ŠVAGAN MATJAŽ, Izlake 19, 1411 IZLA-
KE, razrešitev: 27. 3. 2001; zastopnik BU-
TJA DRAGO, Orehovica 10, 1411 IZLAKE,
imenovanje: 27. 3. 2001, zastopa kot vršilec
dolžnosti direktorja.

Rg-6946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06847 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa I.W.C. Trgovsko pod-
jetje d.o.o., Ljubljana sedež: Parmova 53,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/27578/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deleža, ustano-
vitelja, zastopnika in akta s temile podatki:

Matična št.: 5935792
Firma: MAXIMO TEKSTIL Trgovsko pod-

jetje d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: MAXIMO TEKSTIL

d.o.o., Trzin
Sedež: Hrastovec 22, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJKOVIČ MARKO, Hac-

quetova 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1997; STOJKOVIČ MAJA, Hacquetova 4,
1000 LJUBLJANA vložek: 1.050.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1997.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor STOJKOVIČ MARKO, Hacquetova 4,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 15. 2. 1996,
zastopa brez omejitev.; zastopnik STOJKO-
VIČ MAJA, Hacquetova 4, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 9. 6. 1997, zastopa brez
omejitev, kot namestnik direktorja.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 26.4.2001.

Rg-6947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07231 z dne 11. 5.
2001 pri subjektu vpisa LI FENG, uvoz in
izvoz, družba z omejeno odgovornostjo
sedež: Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/33776/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1571559
Ustanovitelji: LI YIJIE, Zheijang, ZHEIJANG

vložek: 1.090.582,50 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 6. 4. 2001; YE YONGBIAO, Zheijang,
ZHEIJANG vložek: 1.090.582,50 SIT, ne od-
govarja, izstop: 6. 4. 2001; JIANHONG ZHI,
Tudi guan li jui sui su 50, LISHUI, ZHEIJANG
vložek: 1.090.582,50 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 4. 2001; XIANGBIN YE, Tudi guan li
jui sui su 50, LISHUI, ZHEIJANG vložek:
1.090.582,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist LI YIJIE, Tudi guan li jui sui su 501,

ZHEIJANG, LISHUI, razrešitev: 6. 4. 2001;
prokurist YE YONGBIAO, Tudi guan li jui sui
su 501, ZHEIJANG, LISHUI, razrešitev: 6. 4.
2001; prokurist JIANHONG ZHI, Tudi guan li
jui sui su 50, LISHUI, ZHEIJANG, imenova-
nje: 6. 4. 2001; prokurist XIANGBIN YE, Tudi
guan li jui sui su 50, LISHUI, ZHEIJANG, ime-
novanje: 6. 4. 2001.

Rg-6949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07251 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa F.I.I.N. gradbeni in-
žiniring, d.o.o. sedež: Riharjeva 38, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/21466/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopni-
kov, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5719526
Firma: F.I.I.N. poslovno in finančno sve-

tovanje d.o.o. Ljubljana
Sedež: Na Gaju 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURNER ČAD BARBARA,

Hacquetova ulica 4, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor GLAJNCER MARIJA, Na Gaju 5, 1210
LJUBLJANA, razrešitev: 5. 5. 2001, Direktor
ne sme brez predhodnega soglasja lastnika
družbe: – najemati in odobravati posojil in
kreditov nad zneskom 1,000.000,00 (en mi-
lijon 00/100) SIT, – pridobivati ali dajati ga-
rancije in poroštva nad višino iz prejšnje aline-
je te točke, – nakupovati, odtujevati ali obre-
menjevati nepremičnine, – kupovati ali odtuje-
vati osnovna sredstva nad višino iz prve alinee
te točke. Direktor podpisuje listine družbe brez
omejitev.; prokurist GLAJNCER MARIJA, Na
Gaju 5, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 5. 5.
2001; direktor KURNER ČAD BARBARA,
Hacquetova ulica 4, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 5. 5. 2001.

Dejavnost: 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic, izbris 14. 5. 2001;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo, izbris
14. 5. 2001; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo, izbris 14. 5. 2001;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo, izbris 14. 5. 2001; 2664 Proizvod-
nja malte, izbris 14. 5. 2001; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa, izbris
14. 5. 2001; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca, izbris 14. 5.
2001; 2670 Obdelava naravnega kamna, iz-
bris 14. 5. 2001; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela, izbris 14. 5. 2001; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje, izbris 14. 5.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, izbris
14. 5. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, izbris 14. 5. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, izbris 14. 5. 2001; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda, izbris 14. 5. 2001;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok, izbris 14. 5. 2001; 4531 Električne
inštalacije, izbris 14. 5. 2001; 4532 Izolacij-
ska dela, izbris 14. 5. 2001; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije, izbris 14. 5.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
izbris 14. 5. 2001; 4541 Fasaderska in štu-
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katerska dela, izbris 14. 5. 2001; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, izbris
14. 5. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten, iz-
bris 14. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in stek-
larska dela, izbris 14. 5. 2001; 4545 Druga
zaključna gradbena dela, izbris 14. 5. 2001;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
izbris 14. 5. 2001; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
izbris 14. 5. 2001; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, izbris
14. 5. 2001; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., iz-
bris 14. 5. 2001; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 14. 5. 2001; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
14. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe, vpis 14. 5. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, izbris 14. 5.
2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje, izbris 14. 5. 2001; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, izbris
14. 5. 2001; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
izbris 14. 5. 2001; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, izbris
14. 5. 2001; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki, vpis 14. 5. 2001;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
izbris 14. 5. 2001; 5261 Trgovina na drobno
po pošti, izbris 14. 5. 2001; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah, izbris 14. 5.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, izbris 14. 5. 2001; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov, izbris
14. 5. 2001; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 14. 5. 2001; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov, izbris 14. 5. 2001; 5551 Sto-
ritve menz, izbris 14. 5. 2001; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering), izbris 14. 5. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 14. 5. 2001;
6023 Drug kopenski potniški promet, izbris
14. 5. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
izbris 14. 5. 2001; 6311 Prekladanje, izbris
14. 5. 2001; 6312 Skladiščenje, izbris 14. 5.
2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n. “, izbris 14. 5. 2001; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev,
izbris 14. 5. 2001; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem, vpis 14. 5. 2001; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje, izbris 14. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 05.05.2001.

Razno: Pri vpisu podatka so bile tuje črke
z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-6955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07301 z dne 14. 5.
2001 pri subjektu vpisa LIK – LAMELIRNI-
CA, proizvodnja vseh tipov lepljenih pro-
filov in plošč iz vseh vrst lesa, d.o.o.,
Novomeška 5, Kočevje sedež: Novome-
ška 5, 1330 KOČEVJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/10946/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: dopolnilni sklep srg
4803/2001 – sprememba zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5461448

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik TOMŠIČ MARTA, OB MAHOVNIŠKI CE-
STI 22, 1330 KOČEVJE, razrešitev: 31. 3.
2001, zastopa kot začasna uprava.; direktor
KLEPAC LJUBO, Pri Unionu 15, 1330 KO-
ČEVJE, imenovanje: 1. 4. 2001; prokurist
MARŠIČ JANEZ, Gorenje 94, 1332 STARA
CERKEV, imenovanje: 9. 3. 2001; prokurist
RAČKI MARIJA, Gorenje 62, 1332 STARA
CERKEV, imenovanje: 9. 3. 2001.

Rg-6959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07511 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa VEL KABEL Trgovi-
na z elektromaterialom in storitvami
d.o.o., Abramova 17, Ljubljana sedež:
Abramova 17, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/29507/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deleža, de-
javnosti, akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1198122
Firma: VEL KABEL, Trgovina z elektro-

materialom in storitvami d.o.o.
Skrajšana firma: VEL KABEL d.o.o.
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELKAVRH IGOR, Abramo-

va 17, 1000 LJUBLJANA vložek:
3.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1997.

Dejavnost: 1596 Proizvodnja piva, vpis
17. 5. 2001; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE, vpis 17. 5. 2001; 40104 Prenos elektri-
ke, vpis 17. 5. 2001; 40105 Distribucija elek-
trike, vpis 17. 5. 2001; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela, vpis 17. 5. 2001; 4521
Splošna gradbena dela, vpis 17. 5. 2001;
4531 Električne inštalacije, vpis 17. 5. 2001;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 17. 5. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, izbris 17. 5.
2001; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo, vpis 17. 5. 2001; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 17. 5.
2001; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi, vpis 17. 5. 2001; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem, vpis 17. 5. 2001;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom,
vpis 17. 5. 2001; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 17. 5. 2001; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki, vpis 17. 5. 2001; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 17. 5. 2001; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 17. 5. 2001; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
17. 5. 2001; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
17. 5. 2001; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 17. 5.
2001; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 17. 5.
2001; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
17. 5. 2001; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom, vpis 17. 5. 2001; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 17. 5. 2001;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
17. 5. 2001; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
17. 5. 2001; 5145 Trgovina na debelo s par-

fumi in kozmetiko, vpis 17. 5. 2001; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki,
vpis 17. 5. 2001; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 17. 5.
2001; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi, vpis 17. 5. 2001;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi, vpis 17. 5. 2001; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, vpis 17. 5. 2001; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 17. 5. 2001; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 17. 5. 2001; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
17. 5. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 17. 5. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
17. 5. 2001; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 17. 5. 2001; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 17. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
17. 5. 2001; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 17. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 17. 5. 2001; 51700 Druga trgo-
vina na debelo, izbris 17. 5. 2001; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili, vpis 17. 5. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 17. 5. 2001; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
vpis 17. 5. 2001; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 17. 5. 2001;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 17. 5. 2001; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 17. 5. 2001; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 17. 5. 2001; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 17. 5.
2001; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili, vpis 17. 5.
2001; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki, vpis 17. 5.
2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, vpis 17. 5. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
17. 5. 2001; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili, vpis 17. 5. 2001; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 17. 5.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 17. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 17. 5. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 17. 5. 2001;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 17. 5. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 17. 5. 2001; 52471 Dejavnost
knjigarn, vpis 17. 5. 2001; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, vpis 17. 5.
2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 17. 5.
2001; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 17. 5. 2001; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 17. 5. 2001; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi, vpis 17. 5. 2001; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom, vpis 17. 5. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 17. 5. 2001; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 17. 5. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
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ško opremo, vpis 17. 5. 2001; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 17. 5. 2001; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 17. 5.
2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 17. 5. 2001; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 17. 5. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 17. 5. 2001; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, vpis 17. 5.
2001; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 17. 5. 2001; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 17. 5. 2001; 5522 Dejavnost kampov,
vpis 17. 5. 2001; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
17. 5. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom, vpis 17. 5. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 17. 5. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 17. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 17. 5.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 17. 5. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 17. 5. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nasta-
nitvenih zmogljivosti, vpis 17. 5. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
17. 5. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
17. 5. 2001; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering), vpis 17. 5. 2001; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic, vpis 17. 5. 2001; 6022
Dejavnost taksistov, vpis 17. 5. 2001; 6023
Drug kopenski potniški promet, vpis 17. 5.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
17. 5. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
izbris 17. 5. 2001; 6311 Prekladanje, vpis
17. 5. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis 17. 5.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 17. 5. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 17. 5. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 17. 5. 2001; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis 17. 5.
2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 17. 5. 2001; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 17. 5. 2001; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 17. 5. 2001; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 17. 5. 2001; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 17. 5.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 17. 5. 2001; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem, vpis 17. 5. 2001; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 17. 5.
2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 17. 5. 2001; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 17. 5.
2001; 7411 Pravno svetovanje, vpis 17. 5.
2001; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
17. 5. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 17. 5. 2001; 7415 Dejav-
nost holdingov, vpis 17. 5. 2001; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 17. 5.
2001; 7440 Oglaševanje, vpis 17. 5. 2001;
74400 Ekonomsko propagiranje, izbris 17. 5.
2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis 17. 5.
2001; 7482 Pakiranje, vpis 17. 5. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 17. 5. 2001; 74833 Druga splošna

tajniška opravila, vpis 17. 5. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
17. 5. 2001; 92512 Dejavnost arhivov, vpis
17. 5. 2001; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov, vpis 17. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 8.5.2001.

Rg-6960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07646 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa DIVES Proizvodno
podjetje d.o.o., Topniška 35 b, Ljubljana
sedež: Topniška 35 b, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/20763/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5696780
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist BEDENK MARJANA, Izletniška 5, 1231
LJUBLJANA-ČRNUČE, razrešitev: 11. 5.
2001.

Rg-7056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03063 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa ASIST avtomatiza-
cija sistemov d.o.o. sedež: Cesta v Kleče
16, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/29324/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1194682
Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 23

A, 1000 LJUBLJANA

Rg-7068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04512 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa MAPIS Trgovsko
podjetje, d.o.o. sedež: Stara cesta 20, Pre-
log, 1230 DOMŽALE vpisanem pod vložno
št. 1/03135/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev, dejavnosti, uskladitev
dejavnosti in sprememba družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5305713
Firma: MAPIS trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o.
Sedež: Gorenjska cesta 9, 1234 MEN-

GEŠ
Osnovni kapital: 70.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PISKAR MARJAN, Stara ce-

sta 20, Prelog, 1230 DOMŽALE vložek:
35.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; PISKAR ROBERT, Stara cesta
20, Prelog, 1230 DOMŽALE vložek:
35.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989.

Dejavnost: 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki, vpis 23. 5. 2001;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas, vpis 23. 5. 2001; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis
23. 5. 2001; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo, vpis 23. 5.
2001; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas, vpis 23. 5. 2001; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili, vpis 23. 5. 2001; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 23. 5. 2001; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
23. 5. 2001; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo, vpis 23. 5. 2001; 5131 Tr-

govina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
23. 5. 2001; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 23. 5. 2001;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 23. 5. 2001; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
23. 5. 2001; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki, vpis 23. 5. 2001; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki, vpis 23. 5. 2001; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami, vpis 23. 5. 2001; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 23. 5. 2001; 5139 Nespeci-
alizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 23. 5. 2001; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 23. 5. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 23. 5. 2001; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje, vpis 23. 5. 2001; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi, vpis 23. 5. 2001;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki, vpis 23. 5. 2001; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 23. 5.
2001; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 23. 5. 2001; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 23. 5. 2001; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, vpis 23. 5. 2001; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 23. 5. 2001; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 23. 5. 2001;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili, vpis 23. 5. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
23. 5. 2001; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili, vpis 23. 5. 2001; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 23. 5.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 23. 5. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 23. 5. 2001; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom, vpis 23. 5. 2001; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami, vpis 23. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 7.3.2001.

Rg-7076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04643 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa ALY podjetje za tr-
govino, gostinstvo in turizem, d.o.o. se-
dež: Stantetova ul. 7, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/30051/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1242903
Osnovni kapital: 3.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KULAUZOVIĆ ALADIN, Stan-

tetova ul. 7, 1000 LJUBLJANA vložek:
3.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1997.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 23. 5. 2001; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, izbris 23. 5.
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2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
23. 5. 2001; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 23. 5. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis 23. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
23. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
23. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 23. 5. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 23. 5. 2001; 5551 Storitve
menz, izbris 23. 5. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 23. 5. 2001; 6022 Storitve taksi-
stov, izbris 23. 5. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 23. 5. 2001; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
23. 5. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 23. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 23. 5. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
23. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 23. 5. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 23. 5. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 23. 5. 2001; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, izbris 23. 5. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 23. 5. 2001; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 23. 5.
2001; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 23. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21.3.2001.

Rg-7080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04752 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZASLON d.o.o., in-
formacijske tehnologije, Ljubljana sedež:
Litijska 51, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/13478/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5523834
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist MAYFIELD MATTHEW RAY, 1807 N.
Wayne St. Arlington, WASHINGTON, U.S.A,
imenovanje: 20. 3. 2001.

Rg-7083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04800 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa KOVINTRADE CON-
SULTING d.o.o. Ljubljana sedež: Dalmati-
nova 2, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/22987/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: zaznamba o pripojitvi k druž-
bi KOVINTRADE Zunanja trgovina d.d. Celje s
temile podatki:

Matična št.: 5751314
Firma: METALKA CONSULTING storit-

ve, proizvodnja, trgovina, svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: METALKA CONSUL-

TING d.o.o.
Razno: Vpiše se sklep skupščine z dne

1.3.2001 o pripojitvi prevzete družbe ME-
TALKA CONSULTING Storitve, proizvodnja,
trgovina, svetovanje d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana, k KOVINTRADE Zunanja trgovina
d.d., Mariborska 7, Celje, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 1.3.2001. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-7085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04838 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa SITAM podjetje za
sitotisk in tampotisk d.o.o., Borovnica se-
dež: Ulica bratov Debevc 5, 1353 BOROV-
NICA vpisanem pod vložno št. 1/11880/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: preobli-
kovanje iz d.o.o. v k.d., sprememba firme,
skrajšane firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477123
Firma: SITAM LESAR, k.d., podjetje za

sitotisk in tampotisk
Skrajšana firma: SITAM LESAR, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: LESAR BORIS, Ul. Bratov De-

bevc 5, 1353 BOROVNICA vložek:
839.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 22. 5.
2001; LESAR SAMO, Ulica bratov Debevec
5, 1353 BOROVNICA vložek: 839.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 22. 5. 2001; LE-
SAR BORIS, Ulica bratov Debevc 5, 1353
BOROVNICA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 22. 5. 2001; LESAR SAMO,
Ulica bratov Debevc 5, 1353 BOROVNICA
vložek: 839.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 5. 2001.

Dejavnost: 2221 Tiskanje časopisov, vpis
23. 5. 2001; 2222 Drugo tiskarstvo, vpis
23. 5. 2001; 2223 Knjigoveštvo in dodelava,
vpis 23. 5. 2001; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov, vpis 23. 5. 2001;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve,
vpis 23. 5. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
23. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 23. 5. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
23. 5. 2001.

Razno: Vpiše se preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d.

Rg-7086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04847 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa SOUND STUDIO
ALEX d.o.o., produkcija, marketing, po-
sredništvo in trgovina Ljubljana, Kolarjeva
42 sedež: Kolarjeva 42, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/19787/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, osnovnega ka-
pitala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5662184
Firma: STUDIO ALEX produkcija, mar-

keting, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO ALEX d.o.o.
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOGOJ SANDI, Kolarjeva

42, 1000 LJUBLJANA vložek: 5.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1992.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
21. 5. 2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis
21. 5. 2001; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 21. 5. 2001; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 21. 5.
2001; 2215 Drugo založništvo, vpis 21. 5.
2001; 2221 Tiskanje časopisov, vpis 21. 5.
2001; 2222 Drugo tiskarstvo, vpis 21. 5.
2001; 2223 Knjigoveštvo in dodelava, vpis
21. 5. 2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov, vpis 21. 5. 2001; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov, vpis 21. 5. 2001; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis

21. 5. 2001; 4521 Splošna gradbena dela,
vpis 21. 5. 2001; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 21. 5. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
21. 5. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 21. 5. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
21. 5. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 21. 5. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 21. 5. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 21. 5.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 5. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 21. 5. 2001; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 21. 5. 2001; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
21. 5. 2001; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi, vpis 21. 5. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 21. 5.
2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 21. 5.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 21. 5. 2001;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indus-
trijske opreme, ladij, letal, vpis 21. 5. 2001;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 21. 5. 2001; 5118 Posredništ-
vo, specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 21. 5. 2001; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
21. 5. 2001; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 21. 5. 2001; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 21. 5. 2001; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln, vpis 21. 5. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 21. 5. 2001; 6420 Te-
lekomunikacije, vpis 21. 5. 2001; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 21. 5. 2001; 71402
Dejavnost videotek, vpis 21. 5. 2001; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, vpis 21. 5. 2001; 7230 Obdelava podat-
kov, vpis 21. 5. 2001; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami, vpis 21. 5.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije, vpis 21. 5.
2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 21. 5. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 21. 5. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis
21. 5. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 21. 5. 2001; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
21. 5. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis 21. 5.
2001; 7481 Fotografska dejavnost, vpis
21. 5. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 21. 5.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje, vpis 21. 5. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 21. 5. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
21. 5. 2001; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol, vpis 21. 5. 2001;
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80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 21. 5.
2001; 9211 Snemanje filmov in videofilmov,
vpis 21. 5. 2001; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov, vpis 21. 5. 2001; 9213 Kinema-
tografska dejavnost, vpis 21. 5. 2001; 9220
Radijska in televizijska dejavnost, vpis 21. 5.
2001; 9231 Umetniško ustvarjanje in poust-
varjanje, vpis 21. 5. 2001; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 21. 5.
2001; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov, vpis 21. 5. 2001; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n., vpis 21. 5. 2001;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 21. 5.
2001; 9261 Obratovanje športnih objektov,
vpis 21. 5. 2001; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč, vpis 21. 5. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis 21. 5.
2001; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.,
vpis 21. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 23.3.2001.

Rg-7088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04931 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
LJUBLJANA, ENOTA OSNOVNEGA zdrav-
stvenega varstva BEŽIGRAD sedež: Krži-
čeva 10, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/00420/01, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme s temile
podatki:

Matična št.: 5056063001
Firma: ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD

Rg-7091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05347 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa INTARA finančno
svetovanje in posredovanje, d.d., Ljublja-
na sedež: Železna cesta 18, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/20539/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: pripojitev družbe BEMA d.o.o. Ljub-
ljana (1/03186/00) s temile podatki:

Matična št.: 5648238
Skupščinski sklep: Pripojitev družbe BE-

MA, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Železna cesta 18, vložna številka
1/03186/00, na podlagi pogodbe o pripoji-
tvi in sklepov o pripojitvi z dne 20.10.2000.

Rg-7093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05437 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJI-
GA TISKARNA d.d., Ljubljana, Dunajska
123 sedež: Dunajska 123, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/02641/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba datuma zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049172
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor PREDAN FRANC, Ziherlova 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 1. 4. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor PREDAN FRANC, Zi-
herlova 4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
1. 4. 2001.

Člani nadzornega sveta: MINATTI VILKO,
izstop 13. 3. 2000; ZUPAN MILAN, izstop
13. 3. 2000; PENCA DR. MATEJ, izstop
23. 12. 2000; WURF VAN DER ROBERT,
izstop 21. 1. 2001; PUC MIRA, izstop 21. 1.
2001; MINATTI VILKO, vstop 13. 3. 2000;

ZUPAN MILAN, vstop 13. 3. 2000; PENCA
MATEJ, vstop 29. 3. 2001; VAN DER WURF
ROBERT HENDRIKUS, vstop 29. 3. 2001;
LINNARTZ LEONARDUS JOHANNES M., vs-
top 29. 3. 2001.

Rg-7099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/05731 z dne
23. 5. 2001 pri subjektu vpisa ZNANKA
d.o.o., izobraževanje in svetovanje Ljub-
ljana, Bilečanska 5 sedež: Bilečanska
5, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/06182/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, deleža, zastopnikov, uskladitev
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5360480
Firma: ZNANKA, izobraževanje in sve-

tovanje, d.o.o. Ljubljana
Sedež: Aličeva ulica 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANTAN VLADIMIR, Pijava

Gorica 25 d, 1000 LJUBLJANA vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 1.
2001; ŠAVKO MAJDA, Bilečanska 5, 1000
LJUBLJANA vložek: 2.100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PLANTAN VLADIMIR, Pijava Gorica 25 d,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 20. 3. 2001,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
23. 5. 2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis
23. 5. 2001; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa, vpis 23. 5. 2001; 2215
Drugo založništvo, vpis 23. 5. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 23. 5. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
23. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
23. 5. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 23. 5. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sin-
dikalnih domov, vpis 23. 5. 2001; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju družboslovja, vpis 23. 5. 2001; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike, vpis 23. 5. 2001; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
23. 5. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 23. 5.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje, vpis 23. 5. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 23. 5. 2001; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis
23. 5. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 23. 5. 2001; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
vpis 23. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 23. 5. 2001; 85329 Druge
socialne dejavnosti, vpis 23. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20.03.2001.

Rg-7100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05734 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa A.T.C. d.o.o., proiz-
vodnja, trgovina, izvoz in uvoz, Ljubljana,
Posavskega 19 sedež: Posavskega 19,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/12392/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-

leža, uskladitev dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5503949
Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEMŠAR ALEKSANDER,

Posavskega 19, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1990.

Dejavnost: 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili, izbris 23. 5. 2001; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 23. 5. 2001; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, izbris 23. 5.
2001; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov, izbris 23. 5. 2001; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 23. 5. 2001; 5522 Storitve kampov, iz-
bris 23. 5. 2001; 55220 Dejavnost kampov,
vpis 23. 5. 2001; 5530 Gostinske storitve
prehrane, izbris 23. 5. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, izbris 23. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 23. 5. 2001;
5540 Točenje pijač in napitkov, izbris 23. 5.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah, izbris 23. 5. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 23. 5. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
23. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
23. 5. 2001; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah, izbris 23. 5. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 23. 5. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 23. 5. 2001;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev, izbris 23. 5. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 23. 5.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
23. 5. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 23. 5.
2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, izbris 23. 5. 2001; 8042 Drugo izo-
braževanje, izbris 23. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29.03.2001.

Rg-7102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05738 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa TRADE MARK GAL-
LERY SIMANDL & CO podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o. Ljubljana sedež: Me-
stni trg 8, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/28782/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba ustanovite-
ljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5967554
Ustanovitelji: SIMANDL ONČA, Mestni trg

8, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 4. 2001; SI-
MANDL SONJA, Trubarjeva cesta 10, 1000
LJUBLJANA vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor SIMANDL ONČA, Mestni trg 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 12. 4. 2001, zasto-
pa brez omejitev.; direktor SIMANDL SONJA,
Trubarjeva cesta 10, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 12. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11.04.2001.

Rg-7103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05739 z dne 23. 5.
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2001 pri subjektu vpisa INTERFACE podjet-
je za marketing in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na sedež: Zaloška 69, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/13234/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: sprememba
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5521971
Ustanovitelji: VIDRIH JOŽE, Mlinska pot

21, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 3. 2001; OX-
ESO LIMITED, 2 Castoros Street, SYNYKA
BUILDING, NICOSIA vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 2001.

Rg-7104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05741 z dne 23. 5.
2001 pri subjektu vpisa DIOS prevozi in tr-
govina d.o.o. sedež: Žimarice 23/a, 1310
RIBNICA vpisanem pod vložno št.
1/29328/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, osnov-
nega kapitala, deleža, naslova ustanovitelja in
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 1197053
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMAC ANDREJ, Smrtniko-

va ulica 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1997.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KOMAC ANDREJ, Smrtnikova ulica 4,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 16. 5. 1997,
zastopa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 04.04.2001.

Rg-7109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05869 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA ŠTU-
DENTSKI ŠPORT ŠTUDENTSKE ORGANI-
ZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI sedež:
Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/33642/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba naslova in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1554956
Sedež: Kersnikova 6, 1000 LJUBLJA-

NA
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ZEBEC TADEJ, Grumova 16, 1270 LITI-
JA, imenovanje: 5. 4. 2001; zastopnik ZORE
SIMON, Gubčeva 12 a, 4240 RADOVLJICA,
razrešitev: 5. 4. 2001, zastopa kot v.d. direk-
tor.

Rg-7110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05885 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa PPG – HELIOS druž-
ba za trženje avtomobilskih premazov za
prvogradnjo d.o.o. sedež: Količevo 65,
1230 DOMŽALE vpisanem pod vložno št.
1/32827/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1488716
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor SLAVINEC UROŠ, Mačkovci 58,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 31. 3. 2001;
direktor ŠPOLJARIĆ IVAN, Mačkovci 57,

1230 DOMŽALE, imenovanje: 1. 4. 2001,
zastopa brez omejitev.

Rg-7112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06073 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa TOBAČNA LJUB-
LJANA proizvodno in trgovsko podjetje za
tobačne izdelke, d.o.o., Ljubljana sedež:
Tobačna ulica 5, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/00341/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5132533
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik CIMERMAN IVAN OEC.,., 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 11. 4. 2001, zastopa druž-
bo v zunanjetrgovinskem prometu, neomeje-
no.

Rg-7114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/06194 z dne
22. 5. 2001 pri subjektu vpisa SPO NE-
PREMIČNINE, storitve in upravljanje,
d.o.o. sedež: Šmartinska 32, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/34203/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1585703
Sedež: Dunajska 09, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-7122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06381 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa SMART-ART arhi-
tektura in oblikovanje d.o.o. sedež: Petro-
vičeva 32, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/28678/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5967511
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: BANIČ MARKO, Pod jelšami

1, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1996; UČA-
KAR GORAZD, Petrovičeva 32, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 15. 10. 1996.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 24. 5. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 24. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 10.4.2001.

Rg-7131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06492 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa IPH CENTER druž-
ba za trgovino d.o.o. Ljubljana, Dunajska
20 sedež: Dunajska 20, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/20231/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5672821
Osnovni kapital: 149.998.954,57 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJALES MEDNARO-

DNO PODJETJE ZA TRGOVINO, inženiring,
proizvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1511 LJUB-

LJANA vložek: 149.998.954,57 SIT, ne od-
govarja, vstop: 15. 10. 1992.

Dejavnost: 5530 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 22. 5. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis 22. 5.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
22. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
22. 5. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 22. 5. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 22. 5.
2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov, vpis 22. 5. 2001; 5551 Storitve
menz, izbris 22. 5. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 22. 5. 2001; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami, izbris 22. 5. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 22. 5. 2001; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis 22. 5.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
22. 5. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis 22. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19.4.2001. Osnovni kapital
v znesku 211.897.736,60 SIT se na podlagi
sklepa skupščine z dne 19.4.2001 poeno-
stavljeno zmanjša, zaradi pokrivanja izgube za
131.898.782,03 SIT tako, da znaša
79.998.954,57 SIT in se istočasno poveča
za 70.000.000,00 SIT z novim vložkom tako,
da znaša 149.998.954,57 SIT.

Rg-7133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06854 z dne 24. 5.
2001 pri subjektu vpisa CD-COM RECORDS
Založništvo in distribucija d.o.o. Ljubljana
sedež: Cesta v Gorice 8, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/32632/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1483269
Sedež: Gorkičeva 12, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-7137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07304 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa AVTOTEHNA STO-
RITVE družba za opravljanje računovod-
skih storitev in storitev s področja infor-
matike, kadrovanja, prevajalskih storitev
idr., d.o.o. sedež: Celovška c. 175, 1117
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/27176/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5926009
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor SEMEN SNEŽANA, Kraljeva ul. 16, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 1. 5. 2001; direktor
KRANJAC MIRJANA, Neubergerjeva 11,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 13. 6. 1997.

Rg-7138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07342 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa ADRIAPLIN Podjet-
je za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana sedež: Dunajska cesta 7, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/25697/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5865379
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Dejavnost: 40101 Proizvodnja elektrike v
HE, vpis 22. 5. 2001; 40102 Proizvodnja
elektrike v TE in JE, vpis 22. 5. 2001; 40103
Druga proizvodnja elektrike, vpis 22. 5. 2001;
40104 Prenos elektrike, vpis 22. 5. 2001;
40105 Distribucija elektrike, vpis 22. 5.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
22. 5. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 22. 5.
2001.

Rg-7141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07364 z dne 22. 5.
2001 pri subjektu vpisa GBM Gradbeno pod-
jetje d.o.o. sedež: Mali log 13, 1318 LO-
ŠKI POTOK vpisanem pod vložno št.
1/19584/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5666937
Osnovni kapital: 6.697.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOHAR BRANKO, Mali log

13, 1318 LOŠKI POTOK vložek:
3.348.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1992; MOHAR MARIJA, Mali Log 13,
1318 LOŠKI POTOK vložek: 3.348.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1998.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 7.5.2001.

MARIBOR

Rg-7189
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03451 z dne 28. 9.
2000 pri subjektu vpisa ASTRID podjetje za
trgovino, posredništvo in storitve d.o.o. se-
dež: Prešernova ulica 1, 2000 MARIBOR
vpisanem pod vložno št. 1/04016/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
osnovnega kapitala in Akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5502268
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOŠTARIČ MARIJA, Igriška

93, 2000 MARIBOR vložek: 3.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1991.

Rg-7193
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03494 z dne 6. 9.
2000 pri subjektu vpisa VETERINARSKA PO-
STAJA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. se-
dež: Zadružna ulica 1, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA vpisanem pod vložno št.
1/10337/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev, naslova druž-
benika, zastopnika in spremembe Družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1253441
Ustanovitelji: ŠOLAR DRAGO, Zlatoličje

66, 2205 STARŠE vložek: 0,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 7. 10. 1999; AČKO MIRAN,
Bračičeva 11/a, 2314 ZGORNJA POLSKA-
VA vložek: 1.974.672,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 9. 1997; RUBIN MARJAN, Loče
19, 3215 LOČE PRI POLJČANAH vložek:
1.870.827,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1997; HOHLER JANEZ, Ul. 22. maja
15, 2317 OPLOTNICA vložek: 1.872.450,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1997; PEN
GREGOR, Mladinska ulica 21, 2000 MARI-

BOR vložek: 1.976.294,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 26. 9. 1997; BERLIČ VERICA, Ri-
toznoj 66, 2310 SLOVENSKA BISTRICA vlo-
žek: 1.143.914,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1997; PAVLIČ MARKO, Stanovsko 38,
2319 POLJČANE vložek: 1.664.760,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1997; ŠOBA TE-
REZIJA, Vrhloga 46, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA vložek: 1.560.916,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 26. 9. 1997; ŠUNTNER LEO-
POLD, Partizanska ulica 29, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA vložek: 2.078.516,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 9. 1997; UNUK MARIJA,
Vrhloga 54, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
vložek: 830.758,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 9. 1997; TOPOLŠEK DARKO, Ko-
lodvorska 19, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
vložek: 1.249.381,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 9. 1997; TRAJKOVIČ DRAGOMIR,
Ulica Vita Kraigherja 16, 2000 MARIBOR vlo-
žek: 1.247.759,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1997.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PEN GREGOR, Mladinska ulica 21, 2000
MARIBOR, razrešitev: 19. 1. 2000, zastopa
brez omejitev.; direktor PAVLIČ MARKO, Sta-
novsko 38, 2319 POLJČANE, imenovanje:
19. 1. 2000, zastopa brez omejitev.

Rg-7197
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03529 z dne 5. 9.
2000 pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE
za notranjo in zunanjo trgovino z avtomo-
bili in deli d.o.o. sedež: Cankarjeva ulica
11, 2000 MARIBOR vpisanem pod vložno
št. 1/08447/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, naslova, osnov-
nega kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti,
zastopnika, Akta o ustanovitvi in vpisa novega
mandata zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5771668
Firma: AUTOCOMMERCE trgovina z av-

tomobili in deli d.o.o.
Sedež: Ptujska cesta 132, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: AC-INTERCAR d.o.o. trgovi-

na z avtomobili in deli, vzdrževanje motornih
vozil, Baragova ulica 5, 1000 LJUBLJANA
vložek: 3.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 11. 1997.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor MIRNIK IZTOK, Cankarjeva ulica 4, 2000
MARIBOR, razrešitev: 30. 6. 2000, zastopa
brez omejitev za določen čas od 01.07.1998
do 30.06.2000.; direktor MIRNIK IZTOK,
Cankarjeva ulica 4, 2000 MARIBOR, imeno-
vanje: 1. 7. 2000, zastopa brez omejitev.;
prokurist RAVNIKAR MARJAN, Ljubljanska ce-
sta 88, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 1. 4.
2000.

Dejavnost: 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 5. 9.
2000; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 5. 9. 2000;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo, vpis 5. 9. 2000; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
5. 9. 2000; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom, vpis 5. 9. 2000; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 5. 9. 2000;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 5. 9.
2000; 51640 Trgovina na debelo s pisarni-

škimi stroji in računalniško opremo, vpis 5. 9.
2000; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo, vpis 5. 9. 2000; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 5. 9. 2000; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 5. 9. 2000; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 5. 9. 2000; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 5. 9. 2000; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 5. 9. 2000;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 5. 9. 2000;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo, vpis 5. 9. 2000; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
5. 9. 2000; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 5. 9.
2000; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
5. 9. 2000; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic, vpis 5. 9. 2000; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 5. 9. 2000.

Rg-7210
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03613 z dne 11. 10.
2000 pri subjektu vpisa STAVBAR-IGM druž-
ba za upravljanje d.d. sedež: Miklavška
40, 2311 HOČE vpisanem pod vložno št.
1/10480/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa pooblastila upravi za poveča-
nje osnovnega kapitala (odobreni kapital) s
temile podatki:

Matična št.: 1317199
Skupščinski sklep: Dne 11.10.2000 se

vpiše sklep skupščine: Uprava je pooblašče-
na, da v petih letih po vpisu družbe v sodni
register poveča osnovni kapital za
91.987.000,00 SIT, tako da skupaj znaša
275.961.000,00 SIT z izdajo novih delnic za
denarne ali stvarne vložke.

Rg-7211
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03615 z dne 8. 11.
2000 pri subjektu vpisa STAVBAR-IGM druž-
ba za upravljanje d.d. sedež: Miklavška
40, 2311 HOČE vpisanem pod vložno št.
1/10480/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega (odobrenega)
kapitala družbe in spremembe Statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 1317199
Osnovni kapital: 209.483.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Dne 08.11.2000 se

vpiše sprememba Statuta.

Rg-7213
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03624 z dne 18. 10.
2000 pri subjektu vpisa BIO-SAD družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. se-
dež: Jakobski dol 1, 2222 JAKOBSKI DOL
vpisanem pod vložno št. 1/02131/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
naslova družbe, družbenikov, osnovnega ka-
pitala, poslovnih deležev, dejavnosti, Družbe-
ne pogodbe in uskladitve vpisa s SKD s temile
podatki:

Matična št.: 5386683
Sedež: Zg. Jakobski dol 1B, 2222 JA-

KOBSKI DOL
Osnovni kapital: 36.584.034,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNČIČ VLADIMIR, Ploder-

šnica 25, 2213 ZGORNJA VELKA vložek:
27.803.866,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
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25. 2. 1994; ŽVIKART ANTONIJA, Betnav-
ska cesta 129, 2000 MARIBOR vložek:
6.950.966,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1994; ROPERT CVETKO, Jurovska c.
9, 2230 LENART vložek: 1.829.202,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 4. 2000.

Dejavnost: 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov, vpis 18. 10. 2000; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin, vpis 18. 10. 2000; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov, vpis
18. 10. 2000; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač, vpis 18. 10. 2000; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola, vpis 18. 10. 2000; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja, vpis 18. 10. 2000;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis
18. 10. 2000; 1595 Proizvodnja drugih ne-
žganih fermentiranih pijač, vpis 18. 10. 2000;
1596 Proizvodnja piva, vpis 18. 10. 2000;
1597 Proizvodnja slada, vpis 18. 10. 2000;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalko-
holnih pijač, vpis 18. 10. 2000; 2121 Proiz-
vodnja valovitega papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže, vpis 18. 10. 2000;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas,
vpis 18. 10. 2000; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
18. 10. 2000; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 18. 10. 2000; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki, vpis 18. 10. 2000; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, vpis 18. 10. 2000; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 18. 10. 2000; 6024 Cestni tovorni
promet, vpis 18. 10. 2000; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 18. 10.
2000; 7230 Obdelava podatkov, vpis 18. 10.
2000; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja, vpis
18. 10. 2000; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 18. 10. 2000; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 18. 10. 2000; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 18. 10.
2000; 7482 Pakiranje, vpis 18. 10. 2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-7215
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03632 z dne 30. 10.
2000 pri subjektu vpisa PINUS tovarna ke-
mičnih izdelkov d.d. sedež: Grajski trg 21,
2327 RAČE vpisanem pod vložno št.
1/00296/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5034515
Člani nadzornega sveta: LOVŠIN MATE-

JA, izstop 10. 5. 2000; RUČIGAJ ANDREJ,
izstop 10. 5. 2000; VIHAR ANDREJ, izstop
10. 5. 2000; PARTLIČ ZLATKO, izstop 10. 5.
2000; KODRIN ANDREJA, vstop 21. 6.
2000; RUČIGAJ ANDREJ, vstop 21. 6.
2000; MARČINKO VLASTA, vstop 12. 5.
2000; WARGAZON MIRA, vstop 12. 5.
2000.

Rg-7217
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03653 z dne 25. 9.
2000 pri subjektu vpisa JURANA podjetje
za agrarna proučevanja, trgovino, storitve

in inženiring d.o.o. sedež: Valvazorjeva uli-
ca 76, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/02849/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapita-
la, naslova ustanoviteljev in zastopnika in Dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5411661
Osnovni kapital: 14.997.806,17 SIT
Ustanovitelji: VEBER GORDANA, Ljubljan-

ska 76, 2000 MARIBOR vložek:
14.349.901,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 9. 1990; FLIS VEKOSLAV, Ljubljanska 76,
2000 MARIBOR vložek: 215.968,39 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 9. 1990; FLIS BOJAN,
Ferkova 2, 2000 MARIBOR vložek:
215.968,39 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1990; VEIT VIOLETA, Dravska pot 12, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU vložek:
215.968,39 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VEBER GORDANA, Ljubljanska 76, 2000
MARIBOR, imenovanje: 9. 9. 1990, zastopa
brez omejitev.

Rg-7219
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03658 z dne 16. 10.
2000 pri subjektu vpisa BOGO CRNIĆ IN
DRUGI trgovsko in storitveno podjetje
d.n.o. sedež: Titova 14, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA vpisanem pod vložno št.
1/08216/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanje d.n.o. v d.o.o., spre-
membe firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, poslovnega deleža, tipa zastopnika, za-
stopnikov in Akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5888832
Firma: TEHMANS trgovina, posredništ-

vo in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TEHMANS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2.275.139,69 SIT
Ustanovitelji: CRNIĆ GOJKO – strojni te-

hnik, Maksima Gorkog 29, RIJEKA, R HRVA-
ŠKA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim premož.,
izstop: 30. 6. 2000; BORKO STANISLAV, Ti-
tova 14, 2310 SLOVENSKA BISTRICA vlo-
žek: 2.275.139,69 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik CRNIĆ GOJKO, Maksima Gorkog 29,
RIJEKA, R HRVAŠKA, razrešitev: 30. 6.
2000, zastopa brez omejitev.; družbenik
BORKO STANISLAV, Titova 14, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA, razrešitev: 30. 6. 2000,
zastopa brez omejitev.; direktor BORKO STA-
NISLAV, Titova 14, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, imenovanje: 30. 6. 2000, zastopa
brez omejitev.

Rg-7222
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03663 z dne 26. 9.
2000 pri subjektu vpisa KOGRAD GRADNJE
proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. se-
dež: Preradovičeva ulica 20, 2000 MARI-
BOR vpisanem pod vložno št. 1/09976/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti in Družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5948096

Osnovni kapital: 63.918.690,00 SIT
Ustanovitelji: PINTER MARJAN, Meznari-

čeva ulica 2, 2000 MARIBOR vložek:
63.918.690,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 2. 1998; ING-EDIL podjetje za inženiring,
gradbeništvo, promet blaga in drugih gradbe-
no-tehničnih storitev d.o.o., Meznaričeva uli-
ca 2, 2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 30. 6. 2000.

Dejavnost: 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
26. 9. 2000; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 26. 9. 2000; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 26. 9.
2000.

Rg-7223
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03671 z dne 12. 9.
2000 pri subjektu vpisa MB-GRADNJA druž-
ba za trgovino, gradbeništvo in storitve
d.o.o. sedež: Šentiljska cesta 49, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/09808/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in
Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5930952
Osnovni kapital: 26.284.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČOP JOŽE, Cesta XIV. divizi-

je 1, 2000 MARIBOR vložek: 26.284.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1996.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ČOP JOŽE, Cesta XIV. divizije 1, 2000
MARIBOR, imenovanje: 9. 2. 1996, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 12. 9. 2000; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 12. 9.
2000; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 12. 9.
2000; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 12. 9.
2000; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 12. 9. 2000; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje, vpis 12. 9. 2000;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 12. 9. 2000; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 12. 9. 2000; 74400
Oglaševanje, vpis 12. 9. 2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.

Rg-7224
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03672 z dne 28. 9.
2000 pri subjektu vpisa AVTO MONZA-IVA-
NUŠIČ & BLAŽ trgovina in storitve d.n.o.
sedež: Kamniška graba 60, 2351 KAMNI-
CA vpisanem pod vložno št. 1/09757/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: preobli-
kovanje d.n.o. v d.o.o., spremembe firme,
osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopni-
kov, zastopnikov in Družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925070
Firma: AVTO MONZA trgovina in storit-

ve d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO MONZA d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: WUDLER BLAŽ, Kamniška
graba 60, 2351 KAMNICA vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1995; IVANUŠIČ BORIS, Dalmatin-
ska ulica 49, 2000 MARIBOR vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1995.

Osebe pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik WUDLER BLAŽ, Kamniška 60, 2351
KAMNICA, razrešitev: 28. 6. 2000, zastopa
brez omejitev.; družbenik IVANUŠIČ BORIS,
Dalmatinska 49, 2000 MARIBOR, razrešitev:
28. 6. 2000, zastopa brez omejitev.; direktor
IVANUŠIČ BORIS, Dalmatinska ulica 49,
2000 MARIBOR, imenovanje: 28. 6. 2000,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 28. 9. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 28. 9. 2000; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah, izbris 28. 9. 2000;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 28. 9. 2000; 6022 Sto-
ritve taksistov, izbris 28. 9. 2000; 60220 De-
javnost taksistov, vpis 28. 9. 2000; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, izbris 28. 9.
2000; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 28. 9. 2000; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 28. 9.
2000.

Rg-7282
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03687 z dne 7. 9.
2000 pri subjektu vpisa LETRA trgovina in
transport d.o.o. sedež: Lackova 14, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH vpisa-
nem pod vložno št. 1/02628/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
Družbene pogodbe in uskladitve vpisa s SKD
s temile podatki:

Matična št.: 5398959
Osnovni kapital: 11.775.679,00 SIT
Ustanovitelji: MEILINGER TEXTIL IMPORT

EXPORT GMBH, Heimgartenstrasse 17, TUT-
ZING, ZR NEMČIJA vložek: 0,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 30. 5. 2000; HAMLER
FRANC, Ulica heroja Lacka 14, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH vložek:
8.298.242,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1990; HAMLER BORIS, Ulica heroja
Lacka 14, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH vložek: 2.177.437,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 22. 6. 1990; HAMLER MI-
TJA, Ulica heroja Lacka 14, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH vložek:
1.300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 2000.

Dejavnost: 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov, vpis 7. 9. 2000; 17720
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil, vpis
7. 9. 2000; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil, vpis 7. 9. 2000; 18220 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil, vpis 7. 9. 2000; 18230
Proizvodnja spodnjega perila, vpis 7. 9. 2000;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n., vpis 7. 9. 2000; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, vpis 7. 9. 2000;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 7. 9. 2000;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 7. 9. 2000; 51140

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 7. 9. 2000; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 7. 9. 2000; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov, vpis 7. 9. 2000; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 7. 9. 2000; 51180 Posredništvo, speci-
alizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 7. 9. 2000; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 7. 9. 2000;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 7. 9. 2000; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 7. 9.
2000; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 7. 9. 2000; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 7. 9. 2000;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 7. 9. 2000; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 7. 9. 2000;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 7. 9. 2000; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 7. 9.
2000; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 7. 9.
2000; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, vpis 7. 9. 2000; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 7. 9. 2000; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 7. 9. 2000; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 7. 9. 2000; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 7. 9. 2000; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 7. 9. 2000; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
7. 9. 2000; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 7. 9. 2000; 51440 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
vpis 7. 9. 2000; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 7. 9. 2000; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 7. 9. 2000; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 7. 9. 2000; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami, vpis 7. 9. 2000; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, vpis 7. 9. 2000;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 7. 9. 2000; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 7. 9.
2000; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 7. 9. 2000; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 7. 9.
2000; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 7. 9. 2000; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, vpis 7. 9.
2000; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 7. 9. 2000; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 7. 9. 2000; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 7. 9.
2000; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
7. 9. 2000; 51700 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 7. 9. 2000; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, vpis 7. 9. 2000; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,

vpis 7. 9. 2000; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 7. 9. 2000;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 7. 9. 2000; 52230 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
7. 9. 2000; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki, vpis 7. 9. 2000; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 7. 9. 2000; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 7. 9. 2000; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 7. 9. 2000; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki, vpis 7. 9. 2000; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom, vpis 7. 9. 2000; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 7. 9. 2000;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki, vpis 7. 9. 2000; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 7. 9. 2000;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 7. 9.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, vpis 7. 9. 2000; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi, vpis 7. 9. 2000; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis 7. 9.
2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 7. 9.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami, vpis 7. 9. 2000; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 7. 9. 2000; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 7. 9. 2000;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 7. 9. 2000;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 7. 9. 2000; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 7. 9.
2000; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 7. 9. 2000; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis
7. 9. 2000; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, vpis 7. 9. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 7. 9. 2000;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 7. 9. 2000; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 7. 9. 2000; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
7. 9. 2000; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, vpis 7. 9. 2000; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis
7. 9. 2000; 52720 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov, vpis 7. 9. 2000; 52730
Popravilo ur, nakita, vpis 7. 9. 2000; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 7. 9. 2000; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 7. 9. 2000; 60230
Drug kopenski potniški promet, vpis 7. 9.
2000; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
7. 9. 2000; 63110 Prekladanje, vpis 7. 9.
2000; 63120 Skladiščenje, vpis 7. 9. 2000;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 7. 9. 2000; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 7. 9. 2000; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 7. 9. 2000; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
7. 9. 2000; 65210 Finančni zakup (leasing),
vpis 7. 9. 2000; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
7. 9. 2000; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem, vpis 7. 9. 2000; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 7. 9. 2000; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
7. 9. 2000; 74120 Računovodske, knjigo-
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vodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 7. 9. 2000; 74400 Oglaševanje,
vpis 7. 9. 2000; 74700 Čiščenje stavb, vpis
7. 9. 2000; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 7. 9. 2000; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 7. 9. 2000;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 7. 9. 2000; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 7. 9. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
7. 9. 2000; 92623 Druge športne dejavno-
sti, vpis 7. 9. 2000; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n., vpis 7. 9. 2000; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 7. 9.
2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov. Pod G 52.488 se do-
piše razen prodaje orožja in streliva. Pod J
67.130 se dopiše samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic. Pod K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-7284
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03690 z dne 2. 11.
2000 pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARI-
BOR p.o. sedež: Gospejna ulica 10, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/00568/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanja Univerze, spremem-
be firme zavoda, vpisa skrajšanega imena za-
voda, spremembe družben. tipa zastopnika in
vpisa novega mandata zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5052114
Firma: UNIVERZA V MARIBORU UNI-

VERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Skrajšana firma: UM UKM
Pravno org. oblika: zavod
Ustanovitelji: OKRAJNI LJUDSKI ODBOR

MARIBOR, Maribor, 2000 MARIBOR vložek:
0,00 SIT, ostalo, izstop: 23. 3. 2000; RE-
PUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20,
1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, ostalo,
vstop: 23. 3. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor SAPAČ IRENA, Pionirska 5, 2000 MARI-
BOR, razrešitev: 23. 12. 1999, zastopa brez
omejitev do 31.12.1999.; ravnatelj SAPAČ
IRENA, Pionirska 5, 2000 MARIBOR, imeno-
vanje: 23. 12. 1999.

Razno: USTANOVITELJ: Ustanovitelj od-
govarja za obveznosti univerze do vrednosti
premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev,
s katerim univerza razpolaga.

Rg-7285
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03693 z dne 14. 12.
2000 pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d. sedež: Vita Kraig-
herja 4, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/09242/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe Statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5860580
Skupščinski sklep: Dne 14.12.2000 se

vpiše sprememba Statuta.

Rg-7296
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03719 z dne 11. 12.
2000 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU sedež:
Cesta v Dobrovce 21, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU vpisanem pod vložno št.
1/00158/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe ustanovitelja in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5085276
Ustanovitelji: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAV-

SKEM POLJU, Nad izviri 6, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU vložek:
23.474.000,00 SIT, odgov. do dol.višine, vs-
top: 22. 4. 1999; MESTNA OBČINA MARI-
BOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARI-
BOR vložek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 22. 4.
1999.

Dejavnost: 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
11. 12. 2000; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 11. 12. 2000; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 11. 12. 2000; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
11. 12. 2000; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 11. 12. 2000; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
vpis 11. 12. 2000; 8042 Drugo izobraževa-
nje, vpis 11. 12. 2000; 92511 Dejavnost
knjižnic, vpis 11. 12. 2000.

Rg-7297
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/03725 z dne
1. 9. 2000 pri subjektu vpisa POMPE
družba za storitve, inženiring in trgovi-
no d.o.o. sedež: Glavni trg 17/b, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/06692/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, zastopnikov in Akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5664357
Osnovni kapital: 35.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: POMPE DUŠAN, Dravska 8,

2000 MARIBOR vložek: 35.000.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 10. 1992.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist KETIŠ HUBERT, Drevoredna ul. 7,
2342 RUŠE, imenovanje: 21. 6. 2000.

Rg-7327
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03813 z dne 22. 11.
2000 pri subjektu vpisa FILUM podjetje za
proizvodnjo in prodajo polnjenih žic d.o.o.
sedež: Mariborska cesta 45/a, 2352 SEL-
NICA OB DRAVI vpisanem pod vložno št.
1/09846/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5939801
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ KRANJC ALEN-

KA, Einspielerjeva 23, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 6.
2000; DEJ ekonomsko svetovanje in razvoj
d.o.o., Dunajska 58, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 62.155.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 6. 2000.

Rg-7328
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03815 z dne 25. 10.
2000 pri subjektu vpisa IMPOL industrija
metalnih polizdelkov d.d. sedež: Partizan-
ska cesta 38, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA vpisanem pod vložno št. 1/00460/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: predlo-
žitve zapisnika skupščine delniške družbe z

dne 18.07.2000, spremembe dejavnosti in
Statuta s temile podatki:

Matična št.: 5040736
Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris

25. 10. 2000; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino, vpis 25. 10. 2000; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin, izbris
25. 10. 2000; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 25. 10. 2000;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n., vpis 25. 10.
2000; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 25. 10. 2000; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris
25. 10. 2000; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 25. 10.
2000; 5523 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 25. 10. 2000; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n., vpis 25. 10. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 25. 10. 2000;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 25. 10. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
25. 10. 2000; 75250 Zaščita in reševanje pri
požarih in nesrečah, vpis 25. 10. 2000;
75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo, iz-
bris 25. 10. 2000; 75253 Druge oblike za-
ščite in reševanja, izbris 25. 10. 2000; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis 25. 10.
2000; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
vpis 25. 10. 2000; 90003 Ravnanje s pose-
bnimi odpadki, vpis 25. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Dne 25.10.2000 se
vpiše sprememba Statuta.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-7336
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03832 z dne 18. 9.
2000 pri subjektu vpisa MA-ECO CHEM-KU-
HAR & CO. trgovsko in svetovalno podjet-
je d.n.o. sedež: Čufarjeva 5, 2000 MARI-
BOR vpisanem pod vložno št. 1/09735/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: preobli-
kovanje d.n.o. v d.o.o., spremembe firme,
naslova, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa
zastopnika in Družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5379768
Firma: MA-ECO CHEM trgovina in sto-

ritve d.o.o.
Skrajšana firma: MA-ECO CHEM d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rozinova 04, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.324.655,01 SIT
Ustanovitelji: KUHAR RONALD, Borštni-

kova ulica 84, 2000 MARIBOR vložek:
7.492.189,51 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 7.
2000; KUHAR BOŠTJAN, Borštnikova ulica
84, 2000 MARIBOR vložek: 832.465,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik KUHAR RONALD, Borštnikova 84,
2000 MARIBOR, razrešitev: 4. 7. 2000, za-
stopa brez omejitev.; direktor KUHAR RO-
NALD, Borštnikova ulica 84, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 4. 7. 2000, zastopa brez omeji-
tev.

Dejavnost: 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve, vpis 18. 9. 2000; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov, vpis 18. 9.
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2000; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, vpis 18. 9. 2000; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 18. 9. 2000; 63120
Skladiščenje, vpis 18. 9. 2000; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 18. 9.
2000; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 18. 9. 2000; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 18. 9. 2000; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 18. 9.
2000; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije, vpis 18. 9.
2000; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 18. 9. 2000; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 18. 9.
2000; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, vpis 18. 9. 2000.

Rg-7354
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03865 z dne 31. 8.
2000 pri subjektu vpisa MESSER SLOVENI-
JA podjetje za proizvodnjo in distribucijo
tehničnih plinov d.o.o. sedež: Jugova 20,
2342 RUŠE vpisanem pod vložno št.
1/03722/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti in Družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5478758
Dejavnost: 52484 Trgovina na drobno s

kurivom, vpis 31. 8. 2000.

Rg-7391
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03940 z dne 13. 9.
2000 pri subjektu vpisa GEODRILL podjetje
za raziskovalno proizvodne storitve in tr-
govino d.o.o. sedež: Obrežna 1, 2000 MA-
RIBOR vpisanem pod vložno št.
1/03243/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala, de-
javnosti, Akta o ustanovitvi in uskladitve vpisa s
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5437288
Osnovni kapital: 11.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUVAN MIRAN, Majaronova

ulica 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
11.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1990.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 13. 9. 2000; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 13. 9.
2000; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
13. 9. 2000; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 13. 9. 2000; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 13. 9. 2000; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda, vpis 13. 9. 2000;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela speci-
alnih strok, vpis 13. 9. 2000; 45310 Električ-
ne inštalacije, vpis 13. 9. 2000; 45320 Izola-
cijska dela, vpis 13. 9. 2000; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
13. 9. 2000; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 13. 9. 2000; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela, vpis 13. 9. 2000;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, vpis 13. 9. 2000; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 13. 9. 2000; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 13. 9. 2000;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
13. 9. 2000; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 13. 9. 2000; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis

13. 9. 2000; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje, vpis 13. 9. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis
13. 9. 2000; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 13. 9. 2000.

Rg-7397
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03948 z dne 4. 10.
2000 pri subjektu vpisa FOTO SPRING DIA
ARHIV trgovina, posredništvo, proizvod-
nja, gostinstvo in storitve d.o.o. sedež: Ru-
ska ulica 10, 2000 MARIBOR vpisanem
pod vložno št. 1/09759/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe osnovne-
ga kapitala in Akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5921481
Osnovni kapital: 7.139.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠIČ MARIO, Plečnikova

7, 2000 MARIBOR vložek: 7.139.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1997.

Rg-7408
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03962 z dne 21. 5.
2001 pri subjektu vpisa FISK podjetje za
posredništvo in svetovanje, računovodske
storitve in trgovino d.o.o. sedež: Gospo-
svetska ulica 84, 2000 MARIBOR vpisa-
nem pod vložno št. 1/03273/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe
osnovnega kapitala, družbenikov, poslovnih
deležev, naslova družbenika in zastopnika in
spremembe Družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5438420
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZEMLJARIČ GORAZD, Ma-

istrova 16, 2000 MARIBOR vložek:
3.962.244,96 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1990; FISK podjetje za posredništvo
in svetovanje, računovodske storitve in trgovi-
no d.o.o., Gosposvetska ulica 84, 2000 MA-
RIBOR vložek: 1.037.755,04 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 24. 7. 1998; MARINIČ IGNAC,
Framska 3, 2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 24. 7. 1998; VOLLMAI-
ER DARKO, Tyrševa 18, 2000 MARIBOR
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 8.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ZEMLJARIČ GORAZD, Maistrova ulica 16,
2000 MARIBOR, imenovanje: 6. 12. 1990,
zastopa brez omejitev.

Rg-7421
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/03982 z dne
11. 10. 2000 pri subjektu vpisa GAUDEA-
MUS turizem in gostinstvo, ekonomsko
propagiranje in ostale storitve d.o.o. se-
dež: Gregorčičeva 25, 2000 MARIBOR
vpisanem pod vložno št. 1/10471/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža, zastopnikov in Akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 1316877
Osnovni kapital: 29.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVOD ŠOUM, Gosposvet-

ska cesta 83, 2000 MARIBOR vložek:
29.662.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ČRETNIK VASJA, Kočevarjeva 6, 2000
MARIBOR, imenovanje: 30. 8. 2000.

Rg-7436
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03998 z dne 11. 10.
2000 pri subjektu vpisa STIEFELKONIG tr-
govina s čevlji d.o.o. sedež: Šentiljska ce-
sta 49, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/10037/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapita-
la, dejavnosti in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5748682
Osnovni kapital: 120.248.000,00 SIT
Ustanovitelji: STIEFELKONIG BETEILI-

GUNGS GMBH, Wienerstr. 205, GRADEC
8051, AVSTRIJA vložek: 120.248.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1995.

Dejavnost: 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
11. 10. 2000; 70100, izbris 11. 10. 2000;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 11. 10. 2000; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
11. 10. 2000; 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 11. 10. 2000; 74150 Dejav-
nost holdingov, vpis 11. 10. 2000; 74400
Ekonomsko propagiranje, izbris 11. 10.
2000; 74400 Oglaševanje, vpis 11. 10.
2000.

Razno: DEJAVNOST: Pod J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic.

Rg-7438
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04001 z dne 26. 9.
2000 pri subjektu vpisa M PLUS podjetje za
trženje d.o.o. sedež: Jezdarska 22, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/01319/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov, tipa zasto-
pnika in Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5313198
Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo

PODLESNIK MIRAN, Borova vas 12, 2000
MARIBOR, razrešitev: 29. 8. 2000, zastopa
podjetje kot predsednik poslovodnega odbo-
ra brez omejitev.; direktor PODLESNIK NINA,
Borova vas 12, 2000 MARIBOR, imenova-
nje: 29. 8. 2000, zastopa brez omejitev.; di-
rektor PODLESNIK MIRAN, Borova vas 12,
2000 MARIBOR, imenovanje: 29. 8. 2000,
zastopa brez omejitev.

Rg-7469
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04034 z dne 30. 3.
2001 pri subjektu vpisa KUPOLA podjetje
za gradnjo, proizvodnjo, investicije, inže-
niring in trgovino d.o.o. sedež: Zrkovska
cesta 110/a, 2000 MARIBOR vpisanem
pod vložno št. 1/09494/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe osnovne-
ga kapitala, naslova družbenika in zastopnika
in Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5891434
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERNIK VIKTOR, Zrkovska

110/a, 2000 MARIBOR vložek:
3.333.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1995; PEC IZTOK, Markovičeva ul. 9,
2000 MARIBOR vložek: 3.333.333,33 SIT,
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ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1995; ZELJKO-
VIĆ RADE, Dogoška 63, 2000 MARIBOR
vložek: 3.333.333,33 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 30. 1. 1995.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PEC IZTOK, Markovičeva ul. 9, 2000 MA-
RIBOR, imenovanje: 30. 1. 1995, zastopa
brez omejitev.

Rg-7470
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04035 z dne 23. 10.
2000 pri subjektu vpisa PRONET informa-
cijski in komunikacijski sistemi, inženiring,
storitve d.o.o. sedež: Medvedova ulica 13,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/08463/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala, po-
slovnega deleža in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5770912
Osnovni kapital: 85.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHORIČ MIHA, Krekova uli-

ca 27, 2000 MARIBOR vložek:
85.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 6. 1993.

Rg-7482
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04049 z dne 2. 11.
2000 pri subjektu vpisa M MARKETING tr-
govina in storitve d.o.o. sedež: Malečnik
102, 2000 MARIBOR vpisanem pod vložno
št. 1/01496/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov, dejavno-
sti, tipa zastopnika in Akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5324416
Ustanovitelji: BOLČINA MARIJA, Malečnik

102, 2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 22. 8. 2000; BOLČINA DE-
NIS, Mladinska ulica 7, 2000 MARIBOR vlo-
žek: 2.102.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BOLČINA MARIJA, Malečnik 102, 2000
MARIBOR, razrešitev: 22. 8. 2000, zastopa
brez omejitev.; prokurist BOLČINA DENIS,
Ulica kneza Koclja 31, 2000 MARIBOR, raz-
rešitev: 22. 8. 2000; prokurist BOLČINA MA-
RIJA, Malečnik 102, 2000 MARIBOR, ime-
novanje: 23. 8. 2000; direktor BOLČINA DE-
NIS, Mladinska ulica 7, 2000 MARIBOR, ime-
novanje: 23. 8. 2000, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 2. 11. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 2. 11. 2000; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah, izbris 2. 11. 2000;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 2. 11. 2000; 93030
Pogrebna dejavnost, vpis 2. 11. 2000; 9304
Pogrebne storitve, izbris 2. 11. 2000.

Rg-7547
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04147 z dne 14. 12.
2000 pri subjektu vpisa SVILA tekstilna to-
varna, trgovina in storitve d.d. sedež: Ob
Dravi 6, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/00459/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: predložitve zapisnika 5. skup-
ščine delniške družbe z dne 22.09.2000 in
spremembe članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5033225
Člani nadzornega sveta: LOBNIK PETER,

izstop 22. 9. 2000; DOVER JOŽE, vstop
22. 9. 2000.

Rg-7553
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04154 z dne 27. 9.
2000 pri subjektu vpisa STAMPAL SB proiz-
vodnja in storitve d.o.o. sedež: Partizan-
ska 38, 2310 SLOVENSKA BISTRICA vpi-
sanem pod vložno št. 1/10508/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1317610
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KEVORKIJAN VARUŽAN, Lackova 139,
2341 PEKRE, razrešitev: 30. 9. 2000; direk-
tor VIANO CARLO, VIA DUCHESSA IOLANDA
N. 30, TORINO 10138 ITALIJA, razrešitev:
15. 2. 2000; direktor CHIARMETTA GIANLUI-
GI, Via G. Servais, N. 176 int. 3, TORINO
ITALIJA, imenovanje: 1. 10. 2000; direktor KO-
VAČIČ SIMON, Most na Soči 51A, 5216
MOST NA SOČI, imenovanje: 1. 10. 2000.

Rg-7565
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04174 z dne 1. 2.
2001 pri subjektu vpisa RADIUS proizvodno,
storitveno, trgovsko podjetje d.o.o. sedež:
Trubarjeva ulica 7, 2000 MARIBOR vpisa-
nem pod vložno št. 1/03764/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe se-
deža, družbenikov, dejavnosti, zastopnika in
Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5491398
Sedež: Limbuško nabrežje 10, 2341

LIMBUŠ
Ustanovitelji: RADULOVIĆ IGOR, Trubar-

jeva ulica 7, 2000 MARIBOR vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 9. 2000; KU-
HAR PETRA, Frankolovska ul. 6, 2000 MARI-
BOR vložek: 1.189.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 9. 2000; KIRBIŠ JOŽE, Fran-
kolovska ul. 6, 2000 MARIBOR vložek:
1.189.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor RADULOVIĆ IGOR, Trubarjeva ulica 7,
2000 MARIBOR, razrešitev: 14. 9. 2000, za-
stopa brez omejitev.; direktor KIRBIŠ JOŽE,
Frankolovska ul. 6, 2000 MARIBOR, imeno-
vanje: 14. 9. 2000, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 1. 2. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 1. 2. 2001; 5551 Storitve
menz, izbris 1. 2. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 1. 2. 2001; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje, izbris 1. 2. 2001; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 1. 2.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 1. 2. 2001; 74201 0 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
1. 2. 2001; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje, vpis 1. 2. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis
1. 2. 2001; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje, vpis 1. 2. 2001.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-7569
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04181 z dne 6. 11.
2000 pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d. Maribor PODRUŽ-
NICA PTUJ sedež: Novi trg 1, 2250 PTUJ
vpisanem pod vložno št. 1/09242/03, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860580067
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor CEKOV BORIS, Ribniška ulica 12, 2000
MARIBOR, razrešitev: 30. 6. 2000; direktor
OVČAR MARIJA, Arbeiterjeva ulica 10, 2250
PTUJ, razrešitev: 3. 9. 2000; direktor VAD-
LJA VLADO, Cankarjeva ulica 15, 2000 MA-
RIBOR, imenovanje: 4. 9. 2000.

Rg-7581
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04201 z dne 21. 11.
2000 pri subjektu vpisa TERME MARIBOR
zdravstvo, turizem, rekreacija d.d. sedež:
Ulica heroja Šlandra 10, 2000 MARIBOR
vpisanem pod vložno št. 1/10232/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
omejitev pooblastil uprave in prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214381
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist RAŠČAN BRIGITA, Celovška cesta 181,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 5. 2000;
direktor ISKRA ALENKA, Ljubljanska 53,
2000 MARIBOR, razrešitev: 30. 5. 2000;
prokurist RAŠČAN BRIGITA, Celovška cesta
181, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 30. 5.
2000, Naslednje pravne posle sklepa oziro-
ma podpisuje le skupaj z upravo: – o prodaji,
nakupu ali obremenitvi nepremičnin – naje-
manje ali dajanje kreditov ali posojil, katerih
glavnica presega znesek v tolarski protivre-
dnosti 50.000, – EUR – sklepanje drugih
poslov, katerih vrednost presega znesek v
tolarski protivrednosti 50.000, – EUR – izda-
ja garancij, poroštev ali drugih jamstev za tre-
tjo osebo – investicije, katerih posamična
vrednost presega znesek v tolarski protivre-
dnosti 50.000, – EUR – ustanavljanje družb,
vlaganje v že obstoječe družbe – prodaja in
nabava delnic, deležev drugih družb – vsako
razpolaganje s sredstvi, privarčevanimi za na-
men notranjega odkupa; direktor ISKRA
ALENKA, Ljubljanska 53, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 30. 5. 2000, Naslednje pravne
posle sklepa oziroma podpisuje le skupaj s
prokuristom: – prodaja, nakup ali obremeni-
tev nepremičnin – najemanje ali dajanje kredi-
tov ali posojil, katerih glavnica presega zne-
sek v tolarski protivrednosti 50.000, – EUR –
sklepanje drugih poslov, katerih vrednost pre-
sega znesek v tolarski protivrednosti 50.000,
– EUR – izdaja garancij, poroštev ali drugih
jamstev za tretjo osebo – investicije, katerih
posamična vrednost presega znesek v tolar-
ski protivrednosti 50.000, – EUR – ustanav-
ljanje družb, vlaganje v že obstoječe družbe –
prodaja in nabava delnic, deležev drugih družb
– vsako razpolaganje s sredstvi, privarčevani-
mi za namen notranjega odkupa.

Rg-7594
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04216 z dne 5. 12.
2000 pri subjektu vpisa MARIBORSKA LI-
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VARNA MARIBOR d.d. sedež: Oreško na-
brežje 9, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/00473/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe dejavnosti, za-
stopnika in Statuta s temile podatki:

Matična št.: 5035333
Osebe pooblaščene za zastopanje: član

uprave STANA ALOJZ, Igriška 43, 2000 MA-
RIBOR, imenovanje: 1. 10. 2000.

Dejavnost: 2751 Litje železa, vpis 5. 12.
2000; 2752 Litje jekla, vpis 5. 12. 2000;
2753 Litje lahkih kovin, vpis 5. 12. 2000;
2754 Litje drugih neželeznih kovin, vpis 5. 12.
2000; 28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
5. 12. 2000; 28512 Druga površinska in to-
plotna obdelava kovin, vpis 5. 12. 2000;
28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis
5. 12. 2000; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 5. 12. 2000.

Skupščinski sklep: Dne 05.12.2000 se
vpiše sprememba Statuta.

Rg-7612
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04240 z dne 25. 10.
2000 pri subjektu vpisa ROMANI OPTICAL
INTERNATIONAL optika d.o.o. sedež: Po-
breška 18, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/10908/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe dejavnosti in
Akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1538365
Dejavnost: 51460 Trgovina na debelo s

farmacevtskimi izdelki, vpis 25. 10. 2000;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki, vpis 25. 10. 2000;
85122 Specialistična izvenbolnišnična zdrav-
stvena dejavnost, vpis 25. 10. 2000.

Rg-7615
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04246 z dne 14. 12.
2000 pri subjektu vpisa AQUASYSTEMS go-
spodarjenje z vodami d.o.o. sedež: Pre-
šernova ulica 34/I, 2000 MARIBOR vpisa-
nem pod vložno št. 1/10223/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 1215027
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ULRICH MICHEL ROBERT, 6 ALLEE DES
ARBOUSIERS, NOIRMOUTIER 85330
FRANCIJA, razrešitev: 6. 10. 2000; direktor
PEDRINI PHILIPPE, 11BIS AVENUE DU CO-
LONEL BONNET, PARIS FRANCIJA, imeno-
vanje: 6. 10. 2000, Imenovan za odobje dveh
let.

Člani nadzornega sveta: LE LORIER PA-
TRICE JEAN RAYMOND, izstop 6. 10. 2000;
ULRICH MICHEL ROBERT-PODPREDS., vs-
top 6. 10. 2000.

Rg-7625
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04258 z dne 27. 10.
2000 pri subjektu vpisa MADA trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, im-
port-export d.o.o. sedež: Cesta XIV. divizi-
je 57, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/03272/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe firme, naslova druž-
be, naslova ustanov. zastopnika, dejavnosti,
Akta o ustanovitvi in pravilni vpis osnovnega
kapitala pri ustanovitelju s temile podatki:

Matična št.: 5465761
Firma: MADA družba za storitve in trgo-

vino d.o.o.
Sedež: Keltska ulica 8 – Razvanje,

2103 MARIBOR
Ustanovitelji: HANŽEL MILAN, Keltska uli-

ca 8 – Razvanje, 2103 MARIBOR vložek:
1.562.585,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HANŽEL MILAN, Keltska ulica 8 – Razva-
nje, 2103 MARIBOR, imenovanje: 14. 12.
1990, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
27. 10. 2000; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 27. 10.
2000; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 27. 10. 2000; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 27. 10.
2000; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
27. 10. 2000; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 27. 10. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
27. 10. 2000.

Rg-7630
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04267 z dne 6. 11.
2000 pri subjektu vpisa AGRORUŠE proiz-
vodnja, trgovina in storitve d.o.o. sedež:
Tovarniška 27, 2342 RUŠE vpisanem pod
vložno št. 1/08993/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5814723
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor KUMPERŠČAK BOJAN, Šarhova 49,
2000 MARIBOR, razrešitev: 16. 10. 2000;
direktor ZOREC SILVO, Koroška cesta 116,
2000 MARIBOR, imenovanje: 16. 10. 2000.

Rg-7653
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04297 z dne 30. 10.
2000 pri subjektu vpisa TTP PALOMA turi-
stično in trgovsko podjetje d.o.o. sedež:
Sladki vrh 1, 2214 SLADKI VRH vpisanem
pod vložno št. 1/10618/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1365053
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor NERAD STANISLAV, Prušnikova 10, 2000
MARIBOR, razrešitev: 12. 10. 2000, zastopa
brez omejitev.; direktor SCHMIRMAUL DA-
RINKA, Selnica ob Muri 62, 2215 CERŠAK,
imenovanje: 12. 10. 2000, zastopa brez ome-
jitev.

Rg-7664
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04315 z dne 27. 10.
2000 pri subjektu vpisa BISTRIŠKE MESNI-
NE d.d. sedež: Zadružna ulica 4, 2310
SLOVENSKA BISTRICA vpisanem pod vlož-
no št. 1/00915/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpisa predloga za začetek ste-
čajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5142148
Razno: Dne 27.10.2000 se vpiše predlog

za začetek stečajnega postopka nad dolžni-
kom BISTRIŠKE MESNINE d.d. Slovenska
Bistrica, ki je bil vložen pri tem sodišču dne

13.10.2000 pod opravilno številko St
91/2000.

Rg-7670
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04330 z dne 11. 12.
2000 pri subjektu vpisa T. R. inženiring, tr-
govina in storitve d.o.o. sedež: Tržaška ce-
sta 55, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/07196/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapita-
la, poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5707510
Osnovni kapital: 13.056.200,00 SIT
Ustanovitelji: ROJS TOMAŽ, Benkova uli-

ca 16/c, 2000 MARIBOR vložek:
13.056.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1992.

Rg-7706
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04365 z dne 16. 11.
2000 pri subjektu vpisa TANGGAO gostin-
stvo in trgovina d.o.o. sedež: Obrežna 65,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/10305/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov in Družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1226738
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist WU HELAN, Obrežna 65, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 1. 10. 2000; prokurist QIU
ZHIZONG, Obrežna 65, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 1. 10. 2000; prokurist LIN
MENGYI, Obrežna 65, 2000 MARIBOR, ime-
novanje: 1. 10. 2000.

Rg-7757
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04447 z dne 17. 1.
2001 pri subjektu vpisa GRADBENI SERVIS
LORENČIČ trgovina z gradbenimi stroji in
opremo d.o.o. sedež: Stara cesta 95, 2311
HOČE vpisanem pod vložno št. 1/03480/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, poslovnega dele-
ža in Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5470773
Osnovni kapital: 20.043.057,70 SIT
Ustanovitelji: LORENCIC GMBH NFG. &

CO KG, Brucknerstr. 14, GRAZ 8010, AV-
STRIJA vložek: 20.043.057,70 SIT, ne od-
govarja, vstop: 7. 4. 1998.

Rg-7770
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04465 z dne 1. 2.
2001 pri subjektu vpisa C.I.INTERNATIONAL
import-export, trgovina, storitve in proiz-
vodnja d.o.o. sedež: Ul. Kirbiševih 53,
2204 MIKLAVŽ NA DR.POLJU vpisanem
pod vložno št. 1/07477/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe firme, de-
javnosti, zastopnika, Akta o ustanovitvi in us-
kladitve vpisa s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5722390
Firma: C. I. INTERNATIONAL družba za

proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: C. I. INTERNATIONAL

d.o.o.
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist ČEBULAR ALBIN, Ul. Kirbiševih 53,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, raz-
rešitev: 2. 3. 1999.
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Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 1. 2. 2001; 01120 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
vpis 1. 2. 2001; 01250 Reja drugih živali,
vpis 1. 2. 2001; 01300 Mešano kmetijstvo,
vpis 1. 2. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 1. 2. 2001; 01420
Storitve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev, vpis 1. 2. 2001; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve, vpis 1. 2. 2001;
15710 Proizvodnja krmil, vpis 1. 2. 2001;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali, vpis
1. 2. 2001; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil, vpis 1. 2. 2001; 18300 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov, vpis
1. 2. 2001; 19100 Strojenje in dodelava us-
nja, vpis 1. 2. 2001; 19200 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov, vpis 1. 2. 2001; 19300 Proizvodnja
obutve, vpis 1. 2. 2001; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov, vpis
1. 2. 2001; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva, vpis 1. 2. 2001; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija “, vpis 1. 2. 2001;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava
kovin, vpis 1. 2. 2001; 28520 Splošna me-
hanična dela, vpis 1. 2. 2001; 28630 Proiz-
vodnja ključavnic, okovja, vpis 1. 2. 2001;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže,
vpis 1. 2. 2001; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 1. 2. 2001; 28740 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis
1. 2. 2001; 28750 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n., vpis 1. 2. 2001; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 1. 2.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 1. 2. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 1. 2. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 1. 2. 2001; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 1. 2. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami, vpis 1. 2. 2001; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi, vpis 1. 2. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 1. 2. 2001; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 1. 2. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 1. 2. 2001; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 1. 2. 2001; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis 1. 2.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
1. 2. 2001; 52230 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehkužci, vpis 1. 2. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 1. 2. 2001; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 1. 2. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki, vpis 1. 2. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 1. 2.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, vpis 1. 2. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 1. 2. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 1. 2. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 1. 2. 2001; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
1. 2. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln, vpis 1. 2. 2001; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis
1. 2. 2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis
1. 2. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 1. 2. 2001; 63110 Prekladanje, vpis
1. 2. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 1. 2.
2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 1. 2. 2001; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 1. 2.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
1. 2. 2001.

Rg-7787
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04564 z dne 19. 2.
2001 pri subjektu vpisa COLONIA družba za
upravljanje z nepremičninami d.o.o. se-
dež: Prešernova ulica 2, 2000 MARIBOR
vpisanem pod vložno št. 1/09646/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5907306
Ustanovitelji: KOLNIK SAMO, Prešernova

ulica 2, 2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 20. 11. 2000; KOLNIK MA-
RIJA, Gregorčičeva ulica 4, 2000 MARIBOR
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 11. 2000.

Rg-7821
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04613 z dne 21. 12.
2000 pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR
splošno gradbeno podjetje d.d. sedež: Ser-
nčeva 8, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/00028/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5077800
Osebe pooblaščene za zastopanje: gen.

dir. GOLOB BRANKO, Pohorska c. 68, 2311
SPODNJE HOČE, razrešitev: 9. 11. 2000,
zastopa družbo brez omejitev kot generalni
direktor za določen čas.; gen. dir. BASTIČ
MARJAN, Gregorčičeva 33, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 9. 11. 2000, zastopa brez ome-
jitev, za določen čas štirih mesecev.

Rg-7827
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04620 z dne 30. 1.
2001 pri subjektu vpisa LETRA trgovina in
transport d.o.o. sedež: Lackova 14, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH vpisa-
nem pod vložno št. 1/02628/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe na-
slova družbe, zastopnikov in Družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5398959
Sedež: Ulica heroja Lacka 14, 2230

LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor HAMLER FRANC, Lackova 14, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH, razrešitev:
31. 12. 2000, zastopa brez omejitev v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu.; direk-
tor HAMLER MITJA, Ulica heroja Lacka 14,
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
imenovanje: 1. 1. 2001, zastopa brez omeji-
tev.

Rg-7828
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04621 z dne 11. 12.
2000 pri subjektu vpisa AERODROM MARI-

BOR d.o.o. sedež: Letališka cesta 10,
2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA vpisanem
pod vložno št. 1/00381/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpisa novega mandata
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5156467
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor WALLAND ALEŠ, Ulica Moše Pijade 20,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 11. 2000,
Imenovan za obdobje od 08.02.2000 do
08.11.2000.; direktor WALLAND ALEŠ, Uli-
ca Moše Pijade 20, 2000 MARIBOR, imeno-
vanje: 8. 11. 2000, Imenovan za obdobje od
8. 11. 2000 do 8. 5. 2001.

Rg-7833
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04630 z dne 26. 1.
2001 pri subjektu vpisa FMN družba za tr-
govino in storitve d.o.o. sedež: Ulica hero-
ja Bračiča 12, 2000 MARIBOR vpisanem
pod vložno št. 1/05640/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5624304
Ustanovitelji: MEZZANIN družba za trgovi-

no in storitve d.o.o., Ulica heroja Bračiča 12,
2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 27. 11. 2000; POTOČNIK AN-
TON ML. – četrti poslovni delež, Ul. Pohor-
skega bataljona 45/a, 2000 MARIBOR vlo-
žek: 1.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 2000.

Rg-7837
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04636 z dne 23. 1.
2001 pri subjektu vpisa VOGRIDA poslovne
storitve d.o.o. sedež: Na Jelovcu 27, 2351
KAMNICA vpisanem pod vložno št.
1/10345/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe sedeža, osnovnega ka-
pitala, poslovnega deleža, naslova ustanovite-
lja in zastopnika in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1271199
Sedež: Na Jelovcu 27, 2354 BRESTER-

NICA
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRINČIČ DRAGO, Na Je-

lovcu 27, 2354 BRESTERNICA vložek:
2.102.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VOGRINČIČ DRAGO, Na Jelovcu 27,
2354 BRESTERNICA, imenovanje: 12. 2.
1998, zastopa brez omejitev.

Rg-7850
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04656 z dne 19. 12.
2000 pri subjektu vpisa REPRO STUDIO
FRANC LESJAK d.o.o. sedež: Bohova 72,
2311 HOČE vpisanem pod vložno št.
1/05458/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala, po-
slovnega deleža in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5599547
Osnovni kapital: 24.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESJAK FRANC, Ulica Kirbi-

ševih 73, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU vložek: 24.500.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 16. 3. 1992.
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Rg-7853
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04660 z dne 31. 1.
2001 pri subjektu vpisa ELEKTROWATT
podjetje za trgovsko in storitveno dejav-
nost d.o.o. sedež: Ipavčeva 8, 2341 PE-
KRE-LIMBUŠ vpisanem pod vložno št.
1/09524/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov, poslovne-
ga deleža, zastopnikov in Družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5901383
Ustanovitelji: ŽURMAN GORAZD, Franko-

lovska 21, 2000 MARIBOR vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 11. 12. 2000; GAUBE
BORIS, Ipavčeva ulica 8, 2341 PEKRE-LIM-
BUŠ vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 5. 1995.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŽURMAN GORAZD, Frankolovska 21,
2000 MARIBOR, razrešitev: 11. 12. 2000,
zastopa brez omejitev.

Rg-7857
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04705 z dne 15. 1.
2001 pri subjektu vpisa SVIT svetovanje in
trgovina d.o.o. sedež: Trg svobode 26,
2310 SLOVENSKA BISTRICA vpisanem
pod vložno št. 1/00937/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: pripojitve družbe MAG-
NAT d.o.o., Slovenska Bistrica, spremembe
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in Družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5286999
Osnovni kapital: 105.004.500,00 SIT
Ustanovitelji: PIPENBAHER JOŽEF – prvi

poslovni delež, Ul. Borisa Kidriča 20, 2310
SLOVENSKA BISTRICA vložek:
2.500.450,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1989; PIPENBAHER JOŽEF – drugi
poslovni delež, Ul. Borisa Kidriča 20, 2310
SLOVENSKA BISTRICA vložek:
22.504.050,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 2000; PIPENBAHER JOŽEF – tretji
poslovni delež, Ul. Borisa Kidriča 20, 2310
SLOVENSKA BISTRICA vložek:
80.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 2000; MAGNAT inženiring in eko-
nomske sanacije d.o.o., Žolgarjeva 6, 2310
SLOVENSKA BISTRICA vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 13. 12. 2000.

Dejavnost: 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki, vpis 15. 1. 2001; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
15. 1. 2001; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, izbris 15. 1. 2001; 55112 Dejav-
nost penzionov, izbris 15. 1. 2001; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije, izbris 15. 1.
2001; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 15. 1. 2001; 5522
Dejavnost kampov, vpis 15. 1. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sin-
dikalnih domov, vpis 15. 1. 2001; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmo-
gljivostmi, vpis 15. 1. 2001; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 15. 1. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 15. 1.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 15. 1. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 15. 1. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 15. 1. 2001; 55401 Toče-

nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, izbris 15. 1. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 15. 1. 2001; 5551 Dejavnost menz, iz-
bris 15. 1. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
15. 1. 2001; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., izbris 15. 1. 2001;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n., vpis 15. 1. 2001; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami, izbris 15. 1.
2001; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 15. 1. 2001;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 15. 1. 2001; 7415 Dejavnost holdingov,
izbris 15. 1. 2001; 7415 Dejavnost holdin-
gov, vpis 15. 1. 2001; 7440 Oglaševanje,
izbris 15. 1. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
15. 1. 2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis
15. 1. 2001; 9303 Pogrebna dejavnost, vpis
15. 1. 2001; 93030 Druge storitve za nego
telesa, izbris 15. 1. 2001; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa, vpis 15. 1. 2001; 93040
Pogrebne storitve, izbris 15. 1. 2001.

Razno: 15.01.2001 se vpiše pripojitev
družbe MAGNAT inženiring in svetovanje
d.o.o., Slovenska Bistrica, Trg svobode 26,
registrski vložek 1/4311-00, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 13.12.2000.

Rg-7859
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04707 z dne 12. 2.
2001 pri subjektu vpisa STAVBAR GRAD-
NJE gradbeništvo, trgovina in storitve
d.o.o. sedež: Industrijska 13, 2000 MARI-
BOR vpisanem pod vložno št. 1/10067/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe družbenikov, poslovnega deleža in
Družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5987148
Ustanovitelji: TEMNIK MIROSLAV, Borova

vas 8, 2000 MARIBOR vložek: 900.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1996; ZLA-
TOROG podjetje za ustanavljanje, financira-
nje in uprav. ter opravljanje trgovinske dejav-
nosti d.d., Ulica 10. oktobra 9, 2000 MARI-
BOR vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
28. 7. 2000.

Rg-7890
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04825 z dne 29. 3.
2001 pri subjektu vpisa TOP AGENT agen-
cija za posredovanje in pomoč d.o.o. se-
dež: Bregantova ulica 6, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU vpisanem pod vlož-
no št. 1/04843/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, Akta
o ustanovitvi in uskladitve vpisa s SKD s temile
podatki:

Matična št.: 5567114
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILOŽIČ MARTIN, Bregan-

tova ulica 6, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 22. 12. 2000; MILOŽIČ SAMOEL, Bre-
gantova 6, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 22. 12. 2000; MILOŽIČ MATEJ,
Bregantova 6, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU vložek: 1.050.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist MILOŽIČ NADA, Bregantova ulica 6,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, raz-
rešitev: 21. 12. 2000; prokurist MILOŽIČ MA-
TEJ, Bregantova 6, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, imenovanje: 21. 12. 2000;
prokurist MILOŽIČ SAMOEL, Bregantova 6,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, ime-
novanje: 21. 12. 2000.

Dejavnost: 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov, vpis 29. 3. 2001; 2232 Raz-
množevanje videozapisov, vpis 29. 3.
2001; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 29. 3. 2001; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
29. 3. 2001; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 29. 3. 2001; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 29. 3. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
29. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 29. 3. 2001; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
29. 3. 2001; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
29. 3. 2001; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 29. 3. 2001;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, vpis 29. 3.
2001; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike, vpis
29. 3. 2001; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 29. 3. 2001; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 29. 3.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 29. 3. 2001; 7440 Oglaševa-
nje, vpis 29. 3. 2001; 74600 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje, vpis 29. 3.
2001; 7481 Fotografska dejavnost, vpis
29. 3. 2001; 7482 Pakiranje, vpis 29. 3.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 29. 3. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 29. 3. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 29. 3. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 29. 3. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 29. 3.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 29. 3. 2001.

Razno: DEJAVNOST: Pod J 76.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic. Pod K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti. Pod K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže. Pod K
74.60 sme družba opravljati samo dejavnost
varovanje.

Rg-7892
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/04828 z dne 16. 3.
2001 pri subjektu vpisa W & P PROFIL pod-
jetje za izdelavo in polnjenje valjanih pro-
filov d.o.o. sedež: Štihova ulica 4, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/10226/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev in Akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1214748
Osnovni kapital: 25.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAJNKO ALOJZ, Štihova uli-

ca 4, 2000 MARIBOR vložek:
25.245.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
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28. 8. 1997; CAJNKO JASNA, Štihova ulica
4, 2000 MARIBOR vložek: 255.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 2000.

Rg-7907
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00013 z dne 19. 2.
2001 pri subjektu vpisa BAVARIA WOLLTEX
COMPANY proizvodnja, trgovina in storit-
ve d.o.o. sedež: Zidanškova 17, 2314
ZGORNJA POLSKAVA vpisanem pod vložno
št. 1/04355/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe naslova družbenikov in
zastopnika, dejavnosti in Družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5531969
Ustanovitelji: ŽUNKOVIČ IGOR, V Drago

01, 2000 MARIBOR vložek: 1.054.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1997; RO-
TAR MARTINA, V Drago 01, 2000 MARIBOR
vložek: 1.054.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ROTAR MARTINA, V Drago 01, 2000 MA-
RIBOR, imenovanje: 1. 2. 1999, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja, vpis 19. 2. 2001; 2862 Proizvodnja
drugega orodja, izbris 19. 2. 2001; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 19. 2. 2001;
28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis
19. 2. 2001; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja, vpis 19. 2. 2001; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
19. 2. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 19. 2. 2001;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev, izbris 19. 2. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 19. 2.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 19. 2. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 19. 2. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 19. 2. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 19. 2. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 19. 2. 2001;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis
19. 2. 2001.

Rg-7930
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00073 z dne 23. 2.
2001 pri subjektu vpisa ŠTUDENTSKI DO-
MOVI MARIBOR sedež: Gosposvetska ce-
sta 83, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/00383/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe imena zavoda in
spremembe ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5050332
Firma: UNIVERZA V MARIBORU ŠTU-

DENTSKI DOMOVI
Skrajšana firma: UM ŠD
Ustanovitelji: UNIVERZA V MARIBORU,

Krekova ulica 2, 2000 MARIBOR vložek: 0,00
SIT, ostalo, izstop: 8. 4. 2000; REPUBLIKA
SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 340.615.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 8. 4. 2000.

Rg-7945
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00146 z dne 22. 2.
2001 pri subjektu vpisa N.K.V. družba za

svetovanje, posredništvo in trgovino d.o.o.
sedež: Borštnikova 31, 2000 MARIBOR
vpisanem pod vložno št. 1/10502/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
naslova družbe, naslova ustanovitelja in zasto-
pnika, dejavnosti in Družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1317148
Sedež: Vetrinjska ulica 17, 2000 MARI-

BOR
Ustanovitelji: VODOPIJA BREDA, Betnav-

ska cesta 55, 2000 MARIBOR vložek:
420.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VODOPIJA BREDA, Betnavska cesta 55,
2000 MARIBOR, imenovanje: 9. 7. 1998.

Dejavnost: 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 22. 2. 2001;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, vpis 22. 2. 2001; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 22. 2. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 22. 2. 2001; 52473 Dejavnost papir-
nic, vpis 22. 2. 2001; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 22. 2. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis 22. 2.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 22. 2. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 22. 2. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 22. 2. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 22. 2.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 22. 2. 2001; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 22. 2.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 22. 2. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 22. 2. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem, vpis 22. 2. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 22. 2.
2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 22. 2. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, vpis 22. 2. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 22. 2.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov širo-
ke porabe, vpis 22. 2. 2001; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah, vpis 22. 2. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 22. 2. 2001; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 22. 2. 2001; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
22. 2. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 22. 2. 2001; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 22. 2. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 22. 2. 2001; 74150 Upravljanje s holding
družbami, izbris 22. 2. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 22. 2.
2001; 74400 Ekonomsko propagiranje, izbris
22. 2. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 22. 2.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje, vpis 22. 2. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, izbris 22. 2. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 22. 2.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
22. 2. 2001.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-7968
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00216 z dne 15. 2.
2001 pri subjektu vpisa ROMANI OPTICAL
INTERNATIONAL optika d.o.o. sedež: Po-
breška 18, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/10908/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 1538365
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor STEFANELLI MASSIMO, Circonvallazione
Appia 37, RIM ITALIJA, razrešitev: 22. 12.
2000; direktor ROMANI GIULIO, Largoves-
sella 31, RIM, ITALIJA, imenovanje: 22. 12.
2000, zastopa brez omejitev.

Rg-7973
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00232 z dne 20. 2.
2001 pri subjektu vpisa GAUDEAMUS turi-
zem in gostinstvo, ekonomsko propagira-
nje in ostale storitve d.o.o. sedež: Gregor-
čičeva 25, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/10471/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: vpisa članov nadzornega
sveta in spremembe Akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 1316877
Člani nadzornega sveta: PUČNIK BOŽI-

DAR, vstop 11. 1. 2001; GODIČ SILVO, vs-
top 11. 1. 2001; MANDL VINKO, vstop 11. 1.
2001; VREŠAK SABINA, vstop 11. 1. 2001;
ŽURA DRAGO, vstop 11. 1. 2001.

Rg-8005
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00363 z dne 13. 3.
2001 pri subjektu vpisa GIRAY trgovina in
storitve d.o.o. sedež: Partizanska cesta
3-5, 2000 MARIBOR vpisanem pod vložno
št. 1/09337/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe naslova družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5866642
Sedež: POPOVIČEVA B.Š., 2000 MARI-

BOR

Rg-8007
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00365 z dne 25. 1.
2001 pri subjektu vpisa SPT procesna te-
hnika d.o.o. sedež: Partizanska cesta 3,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/08907/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe naslova družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1470698
Sedež: Ul. pohorskega bataljona 14,

2000 MARIBOR

Rg-8015
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00405 z dne 25. 1.
2001 pri subjektu vpisa ANATOLLE trgovi-
na, storitve in proizvodnja d.o.o. sedež:
Pod vinogradi 31/b, 2000 MARIBOR vpi-
sanem pod vložno št. 1/07802/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpisa predloga za
začetek stečajnega postopka s temile podat-
ki:

Matična št.: 5733588
Razno: Dne 25.01.2001 se vpiše predlog

za začetek stečajnega postopka nad dolžni-
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kom ANATOLLE d.o.o. Maribor, ki ga je pri
tem sodišču pod opr.št. St 10/2001, dne
18.01.2001 vložil dolžnik sam.

Rg-8018
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00408 z dne 28. 2.
2001 pri subjektu vpisa MAGDA GODEC
družba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o. sedež: Mariborska cesta 9, 2352
SELNICA OB DRAVI vpisanem pod vložno
št. 1/07486/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5709466
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist GODEC FERDO, Široka ul. 8, 2352
SELNICA OB DRAVI, imenovanje: 18. 1.
2001; direktor GODEC MAGDA, Mariborska
c. 9, 2352 SELNICA OB DRAVI, imenovanje:
4. 1. 1993, zastopa brez omejitev.

Rg-8045
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00484 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa AQUASYSTEMS go-
spodarjenje z vodami d.o.o. sedež: Pre-
šernova ulica 34/I, 2000 MARIBOR vpisa-
nem pod vložno št. 1/10223/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe
osnovnega kapitala, družbenikov in Družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1215027
Osnovni kapital: 839.972.000,00 SIT
Ustanovitelji: PORR INFRASTRUKTUR

G.M.B.H., Kelsenstrasse 7, WIEN 1031 AV-
STRIJA vložek: 84.000.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 22. 12. 2000; PETROL Slo-
venska naftna družba d.d. Ljubljana, Dunajska
50, 1000 LJUBLJANA vložek:
218.386.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 2000.

Rg-8066
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00544 z dne 20. 2.
2001 pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR
GRATRANS d.o.o. sedež: Sernčeva 8,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/06766/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5675065
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor VOLMAJER MARIJAN, Borova vas 30,
2000 MARIBOR, razrešitev: 31. 12. 2000,
zastopa brez omejitev.; direktor FLEGAR JO-
ŽE, Boračeva 50, 9252 RADENCI, imenova-
nje: 1. 1. 2001, zastopa brez omejitev za do-
bo 4 let.

Rg-8067
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00545 z dne 17. 5.
2001 pri subjektu vpisa AQUASYSTEMS go-
spodarjenje z vodami d.o.o. sedež: Pre-
šernova ulica 34/I, 2000 MARIBOR vpisa-
nem pod vložno št. 1/10223/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1215027
Člani nadzornega sveta: PAMMER GE-

ORG, vstop 22. 12. 2000; GIANI GIOVANNI,
izstop 22. 12. 2000; GIANI GIOVANNI –
PREDSEDNIK, vstop 22. 12. 2000; MEH

BORUT – PODPREDSEDNIK, vstop 22. 12.
2000; ULRICH MICHEL ROBERT-POD-
PREDS., izstop 22. 12. 2000; ULRICH MI-
CHEL ROBERT, vstop 22. 12. 2000.

Rg-8068
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00546 z dne 16. 5.
2001 pri subjektu vpisa PROTECT INFRA
varnostni inženiring d.o.o. sedež: Gospo-
svetska cesta 86, 2000 MARIBOR vpisa-
nem pod vložno št. 1/08934/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe na-
slova družbe, naslova družbenikov, zastopni-
kov in Družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5806283
Sedež: Partizanska c. 36, 2000 MARI-

BOR
Ustanovitelji: PODGORNIK DENIS, Vodo-

vodna 33, 2312 OREHOVA VAS vložek:
153.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1994; PROTECT FIT sistemi varovanja pre-
moženja d.o.o., Gospovetska c. 86, 2000
MARIBOR vložek: 68.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1993.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor HOMŠAK MARJETA, Ob železnici 8, 2000
MARIBOR, razrešitev: 31. 1. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor PODGORNIK ZDRAV-
KO, Vodovodna 33, 2312 OREHOVA VAS,
imenovanje: 1. 2. 2001, zastopa in predstav-
lja družbo brez omejitev.

Rg-8071
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00550 z dne 23. 2.
2001 pri subjektu vpisa NECKERMANN ka-
taloška prodaja d.o.o. sedež: Tržaška ce-
sta 23, 2000 MARIBOR vpisanem pod vlož-
no št. 1/10206/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 1195115
Ustanovitelji: NECKERMANN VERSAND

OSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT, Tri-
ester Strasse 280, GRAZ 8012, AVSTRIJA
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 12. 2000; NECKERMANN BETEILI-
GUNGS GMBH, Triester Strasse 280, GRAZ
A-8012 AVSTRIJA vložek: 11.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 2000.

Rg-8075
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00556 z dne 20. 4.
2001 pri subjektu vpisa PROTECTOR druž-
ba za storitve d.d. sedež: Gregorčičeva
ulica 21, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/01710/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe firme, dejav-
nosti in Statuta s temile podatki:

Matična št.: 5198798
Firma: PROTECT MARIBOR, družba za

storitve d.d.
Skrajšana firma: PROTECT MARIBOR

d.d.
Dejavnost: 4521 Splošna gradbena dela,

vpis 20. 4. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, vpis 20. 4. 2001; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, vpis 20. 4. 2001; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 20. 4. 2001; 4531 Električne in-
štalacije, vpis 20. 4. 2001; 4532 Izolacijska
dela, vpis 20. 4. 2001; 4533 Vodovodne,

plinske in sanitarne inštalacije, vpis 20. 4.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 20. 4. 2001; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 20. 4. 2001; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
20. 4. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 20. 4. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 20. 4. 2001; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 20. 4.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 20. 4. 2001; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili, vpis 20. 4.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, vpis 20. 4. 2001; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
20. 4. 2001; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, vpis 20. 4. 2001; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 20. 4. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
20. 4. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 20. 4. 2001; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 20. 4. 2001; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 20. 4. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 20. 4. 2001; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, vpis 20. 4. 2001;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi,
vpis 20. 4. 2001; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 20. 4. 2001; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 20. 4. 2001; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 20. 4. 2001; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 20. 4. 2001; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 20. 4. 2001; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo, vpis 20. 4. 2001;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami, vpis 20. 4. 2001; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi, vpis 20. 4. 2001;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 20. 4. 2001; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom, vpis 20. 4. 2001; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 20. 4. 2001; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 20. 4.
2001; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami, vpis 20. 4. 2001; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 20. 4. 2001; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 20. 4.
2001; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
20. 4. 2001; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
20. 4. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
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vpis 20. 4. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 20. 4. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 20. 4. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
20. 4. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 20. 4. 2001; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 20. 4. 2001; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 20. 4.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 20. 4. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 20. 4. 2001; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 20. 4. 2001; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 20. 4. 2001; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 20. 4. 2001; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 20. 4. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki, vpis 20. 4. 2001; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki, vpis 20. 4. 2001;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 20. 4. 2001; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 20. 4. 2001;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo, vpis 20. 4. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 20. 4. 2001; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 20. 4. 2001; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 20. 4. 2001; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili, vpis 20. 4. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 20. 4. 2001; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo, vpis 20. 4. 2001; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
20. 4. 2001; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 20. 4. 2001;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
20. 4. 2001; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
20. 4. 2001; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 20. 4. 2001; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 20. 4. 2001; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, vpis 20. 4. 2001; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom, vpis 20. 4. 2001;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
20. 4. 2001; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 20. 4.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 20. 4. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 20. 4.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 20. 4.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 20. 4. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 20. 4. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
20. 4. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
20. 4. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 20. 4. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
20. 4. 2001; 52484 Trgovina na drobno s

kurivom, vpis 20. 4. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
20. 4. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 20. 4. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 20. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 20. 4. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 20. 4. 2001;
5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis 20. 4.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, vpis 20. 4. 2001; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 20. 4.
2001; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov, vpis 20. 4. 2001; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
20. 4. 2001; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis
20. 4. 2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis
20. 4. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 20. 4. 2001; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 20. 4. 2001; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 20. 4. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 20. 4. 2001; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi,
vpis 20. 4. 2001; 55233 Dejavnost oddaja-
nja sob gospodinjstev turistom, vpis 20. 4.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov, vpis 20. 4. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 20. 4.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 20. 4. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
20. 4. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 20. 4. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 20. 4.
2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti, vpis 20. 4. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 20. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
20. 4. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 20. 4.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 20. 4. 2001; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 20. 4. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 20. 4. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 20. 4.
2001; 6030 Cevovodni transport, vpis 20. 4.
2001; 6311 Prekladanje, vpis 20. 4. 2001;
6312 Skladiščenje, vpis 20. 4. 2001; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 20. 4. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
20. 4. 2001; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 20. 4.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 20. 4. 2001; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 20. 4. 2001; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 20. 4. 2001; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem, vpis 20. 4. 2001;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem, vpis 20. 4. 2001; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 20. 4.
2001; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 20. 4. 2001; 71402 Dejavnost videotek,
vpis 20. 4. 2001; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe, vpis 20. 4. 2001;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 20. 4. 2001; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-

čunalniških naprav, vpis 20. 4. 2001; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 20. 4.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 20. 4. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje, vpis 20. 4. 2001; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 20. 4. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 20. 4. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 20. 4.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 20. 4. 2001; 8041 Dejav-
nost vozniških šol, vpis 20. 4. 2001; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 20. 4.
2001.

Skupščinski sklep: Dne 20.04.2001 se
vpiše sprememba Statuta.

Razno: DEJAVNOST: Pod G 51.18 ne
sme družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-8089
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00575 z dne 15. 2.
2001 pri subjektu vpisa KRS-KABELSKO
RAZDELILNI SISTEM TABOR delniška
družba sedež: Kardeljeva cesta 49, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/07798/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5733073
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ERŽEN MILAN, Majcigerjeva 3, 2000 MA-
RIBOR, razrešitev: 9. 2. 2001, zastopa druž-
bo kot v.d. direktor brez omejitev.; direktor
ERŽEN MILAN, Majcigerjeva 3, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 9. 2. 2001.

Rg-8090
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00576 z dne 15. 2.
2001 pri subjektu vpisa STAVBAR-IGM in-
dustrija gradbenega materiala d.d. sedež:
Miklavška 82 – Spodnje hoče, 2311 HO-
ČE vpisanem pod vložno št. 1/02031/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5078270
Sedež: Miklavška cesta 82, 2311 HO-

ČE – SPODNJE HOČE

Rg-8091
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00580 z dne 23. 3.
2001 pri subjektu vpisa ARHITEKTURNI
ATELJE STYRIA načrtovanje, oblikovanje
in izvedba d.o.o. sedež: Terčeva 36, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/07362/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5702518
Ustanovitelji: MIŠIČ TIMOTEJ, Terčeva 36,

Ribniško selo, 2000 MARIBOR vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 2001; MIŠIČ DAVID, Terčeva 36, Ri-
bniško selo, 2000 MARIBOR vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 2001; MIŠIČ LJUBOMIR, Terčeva uli-
ca 36, 2000 MARIBOR – RIBNIŠKO SELO
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 2.
2001.
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MURSKA SOBOTA

Rg-4505
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2000/00863 z dne
30. 3. 2001 pri subjektu vpisa PIONEER SA-
ATEN GES.M.B.H., PREDSTAVNIŠTVO ZA
SLOVENIJO sedež: MARKIŠAVSKA CESTA
10, 9000 MURSKA SOBOTA vpisanem pod
vložno št. 1/02110/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA IMENA PO-
DRUŽNICE s temile podatki:

Matična št.: 5881064
Firma: PIONEER SAATEN

GES.M.B.H., PARNDORF PODRUŽNICA
ZA SLOVENIJO

Rg-4530
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2000/01564 z dne
28. 3. 2001 pri subjektu vpisa KOMPAS Go-
jitveno lovišče Peskovci d.o.o. sedež: PE-
SKOVCI 22, 9204 ŠALOVCI vpisanem pod
vložno št. 1/01409/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENI-
KOV IN NJIHOVIH POSLOVNIH DELEŽEV,
DEJAVNOSTI, ZASTOPNIKOV IN NJIHOVIH
POOBLASTIL TER DRUŽBENE POGODBE s
temile podatki:

Matična št.: 5611725
Ustanovitelji: KOMPAS INTERNATIONAL,

Turistična in trgovinska delniška družba d.d.,
PRAŽAKOVA 4, 1000 LJUBLJANA vložek:
114.962.564,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1991; PRELEC FRANC, ŠALOVCI
165, 9204 ŠALOVCI vložek: 617.917,03
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 2000; KER-
ČMAR ERNEST, ADRIJANCI 23, 9203 PET-
ROVCI vložek: 395.946,84 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 10. 2000; KERČMAR VIDA,
KRIŽEVCI 79, 9206 KRIŽEVCI vložek:
320.356,99 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 2000; KERČMAR JANEZ, PESKOV-
CI 22, 9204 ŠALOVCI vložek: 388.747,80
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 2000; RAJ-
NIŠ ŠTEFAN, ŠALOVCI 146 A, 9204 ŠALOV-
CI vložek: 142.780,83 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 10. 2000; KORPIČ JOŽE, ŠULIN-
CI 14, 9203 PETROVCI vložek: 260.365,04
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 2000; VU-
ZEM FRANC, ŠALOVCI 38, 9204 ŠALOVCI
vložek: 254.365,85 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 10. 2000; ČASAR KOLOMAN, KRI-
ŽEVCI 63, 9242 KRIŽEVCI vložek:
249.566,49 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 2000; GRABAR LUDVIK, GORNJI
PETROVCI 35 A, 9203 PETROVCI vložek:
220.770,36 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 2000; GERGAR ELEMER, KRIŽEV-
CI 41, 9242 KRIŽEVCI vložek: 145.180,51
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 2000; ČA-
HUK EVGEN, KRIŽEVCI 27, 9242 KRIŽEVCI
vložek: 245.966,97 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 11. 10. 2000; BAČIČ GEZA, JUŽNA ULI-
CA 12, 9000 MURSKA SOBOTA vložek:
1.053.458,55 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 2000; DOVIDIJA ZOLTAN, ŠULINCI
76, 9203 PETROVCI vložek: 153.579,38
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 2000; KRA-
NJEC ELEMER, DOMANJŠEVCI 98, 9242
KRIŽEVCI vložek: 572.323,16 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 11. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik BAČIČ GEZA, JUŽNA ULICA 12, 9000

MURSKA SOBOTA, razrešitev: 11. 10. 2000,
V.d. direktorja zastopa družbo z omejitvijo,
da: – za sklenitev komercialnih pogodb, kate-
rih vrednost presega 500.000 USD v tolarski
protivrednosti, – za sklenitev pogodb, ki se
nanašajo na promet nepremičnin in – za pro-
met osnovnih sredstev in dolgoročnih plasma-
jev finančnih sredstev ter promet z delnicami,
potrebuje predhodno soglasje upravnega od-
bora.; direktor BAČIČ GEZA, JUŽNA ULICA
12, 9000 MURSKA SOBOTA, imenovanje:
11. 10. 2000; prokurist OBAL BRANKO, NO-
VO POLJE, CESTA VII 83, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 11. 10. 2000.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 28. 3. 2001; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 28. 3. 2001; 01131 Vinogradništvo,
vpis 28. 3. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis
28. 3. 2001; 01210 Reja govedi, vpis 28. 3.
2001; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov, vpis 28. 3. 2001; 01230 Re-
ja prašičev, vpis 28. 3. 2001; 01240 Reja
perutnine, vpis 28. 3. 2001; 01250 Reja dru-
gih živali, vpis 28. 3. 2001; 01300 Mešano
kmetijstvo, vpis 28. 3. 2001; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih špor-
tnih površin, vpis 28. 3. 2001; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo, vpis 28. 3.
2001; 01420 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev, vpis 28. 3. 2001; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve, vpis
28. 3. 2001; 02010 Gozdarstvo, vpis 28. 3.
2001; 02020 Gozdarske storitve, vpis 28. 3.
2001; 05010 Ribištvo, vpis 28. 3. 2001;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis
28. 3. 2001; 15110 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega, vpis 28. 3.
2001; 15120 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa, vpis 28. 3. 2001; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa, vpis 28. 3. 2001; 15200 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov, vpis 28. 3. 2001; 15710 Proizvod-
nja krmil, vpis 28. 3. 2001; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali, vpis 28. 3. 2001;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n., vpis
28. 3. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 28. 3.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 28. 3. 2001; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
28. 3. 2001; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, vpis 28. 3. 2001; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 28. 3. 2001; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 28. 3. 2001; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 28. 3. 2001; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 28. 3. 2001; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 28. 3. 2001;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 28. 3. 2001; 52230 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
28. 3. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
28. 3. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 28. 3. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
28. 3. 2001; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč, vpis 28. 3.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 28. 3.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-

čitiniških in sindikalnih domov, vpis 28. 3.
2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 28. 3.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 28. 3. 2001; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov, vpis 28. 3. 2001; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas, d.n., vpis 28. 3. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
28. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
28. 3. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 28. 3. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 28. 3.
2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti, vpis 28. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 28. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
28. 3. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 28. 3.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih, vpis 28. 3. 2001; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 28. 3. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 28. 3.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 28. 3. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 28. 3. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 28. 3. 2001; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij, vpis 28. 3.
2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 28. 3. 2001; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 28. 3. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem, vpis 28. 3. 2001; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
28. 3. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 28. 3. 2001;
92521 Dejavnost muzejev, vpis 28. 3. 2001;
92522 Varstvo kulturne dediščine, vpis 28. 3.
2001; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n., vpis 28. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 11.10.2000.

Rg-4535
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2000/01684 z dne
27. 3. 2001 pri subjektu vpisa VRTEC LJU-
TOMER sedež: FULNEŠKA 5, 9240 LJU-
TOMER vpisanem pod vložno št.
1/00082/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA USTANOVITELJA IN
DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 5051193000
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE LJU-

TOMER, VRAZOVA 1, 9240 LJUTOMER vlo-
žek: 0,00 SIT, ostalo, izstop: 27. 8. 1999;
OBČINA LJUTOMER, VRAZOVA 1, 9240
LJUTOMER vložek: 0,00 SIT, odgov. do
dol.višine, vstop: 27. 8. 1999.

Dejavnost: 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 27. 3. 2001; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
vpis 27. 3. 2001; 80103 Dejavnost zavodov
za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
vpis 27. 3. 2001; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n., vpis 27. 3. 2001; 92623
Druge športne dejavnosti, vpis 27. 3. 2001.

Rg-5248
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/01634 z
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dne 20. 4. 2001 pri subjektu vpisa RAD-
GONSKE GORICE – SKUPNOST, druž-
ba pooblaščenka d.d. sedež: JURKOVI-
ČEVA 5, 9250 GORNJA RADGONA vpi-
sanem pod vložno št. 1/02491/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča:
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA
DRUŽBE Z VLOŽKI V ZVEZI Z ODOBRE-
NIM KAPITALOM IN SPREMEMBA STA-
TUTA s temile podatki:

Matična št.: 1562487
Osnovni kapital: 310.040.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 29.11.2000.

Rg-5251
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/01709 z
dne 23. 4. 2001 pri subjektu vpisa RAD-
GONSKE GORICE – SKUPNOST, družba
pooblaščenka d.d. sedež: JURKOVIČE-
VA 5, 9250 GORNJA RADGONA vpisa-
nem pod vložno št. 1/02491/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: PREDLOŽITEV
NOTARSKEGA ZAPISNIKA O SEJI SKUP-
ŠČINE D.D. Z DNE 27.12.2000, VPIS
SKLEPA O POVEČANJU OSNOVNEGA KA-
PITALA Z VLOŽKI IN SPREMEMBA STATU-
TA s temile podatki:

Matična št.: 1562487
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 27.12.2000. Sklep skupščine z dne
27.12.2000, da se osnovni kapital s stvarni-
mi vložki poveča za 51.920.000,00 SIT

Rg-5389
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00008 z dne
25. 4. 2001 pri subjektu vpisa RIVI polnilna
tehnika d.o.o. sedež: SLOVENSKA ULICA
46, 9000 MURSKA SOBOTA vpisanem pod
vložno št. 1/02093/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA SEDEŽA
DRUŽBE, ZASTOPNIKA IN DRUŽBENE PO-
GODBE s temile podatki:

Matična št.: 5845335
Sedež: NEMČAVCI 27, 9000 MURSKA

SOBOTA
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor BAUMGARTNER BORIS, STARA ULICA
12, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
8. 1. 2001, zastopa družbo z omejitvijo, da
sklepa pogodbe nad tolarsko protivrednostjo
25.000,00 ATS po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla samo s so-
glasjem skupščine.; direktor GUTL ALOIS,
DORF 41, BAD GLEICHENBERG, imenova-
nje: 8. 1. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 08.01.2001.

Rg-5398
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00021 z dne
24. 4. 2001 pri subjektu vpisa RADGONSKE
GORICE – SKUPNOST, družba poobla-
ščenka d.d. sedež: JURKOVIČEVA 5, 9250
GORNJA RADGONA vpisanem pod vložno
št. 1/02491/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA KAPI-
TALA DELNIŠKE DRUŽBE Z VLOŽKI s temile
podatki:

Matična št.: 1562487
Osnovni kapital: 361.960.000,00 SIT

Rg-6203
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 1999/00305 z dne
25. 4. 2001 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA
OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA sedež: KRA-
NJČEVA 44, 9220 LENDAVA vpisanem pod
vložno št. 1/01695/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA IMENA ZA-
VODA s temile podatki:

Matična št.: 5089727
Firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I

LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU AL-
TALANOS ISKOLA

Rg-6663
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2000/01568 z dne
11. 5. 2001 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA
OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LEN-
DVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA se-
dež: KRANJČEVA 44, 9220 LENDAVA vpi-
sanem pod vložno št. 1/01695/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: SPREMEMBA
DEJAVNOSTI IN IMENA OSEBE, POOBLA-
ŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki:

Matična št.: 5089727
Osebe pooblaščene za zastopanje: ravna-

telj PAL ELIZABETA, KRANJČEVA 64, 9220
LENDAVA, razrešitev: 30. 9. 2000, zastopa
brez omejitev.; zastopnik SOBOČAN JOŽEF,
RIBARJEVO NASELJE 31, 9220 LENDAVA,
imenovanje: 1. 10. 2000.

Dejavnost: 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
11. 5. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 11. 5. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 11. 5. 2001; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 11. 5. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 11. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 11. 5. 2001.

Rg-6705
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00182 z dne
14. 5. 2001 pri subjektu vpisa VITARA, pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. se-
dež: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 138,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU vpisa-
nem pod vložno št. 1/01887/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: SPREMEMBA
SEDEŽA DRUŽBE, DRUŽBENIKA, DIREK-
TORJA IN AKTA DRUŽBE s temile podatki:

Matična št.: 5760402
Sedež: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 16,

9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Ustanovitelji: MAVRIČ CVETKA, KRIŽEVCI

138, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 4. 2001; BOROVIČ MARIJA, KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU 40, 9242 KRIŽEVCI PRI
LJUTOMERU vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor MAVRIČ CVETKA, KRIŽEVCI 138, 9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, razrešitev:
17. 4. 2001, zastopa brez omejitev.; direktor
BOROVIČ MARIJA, KRIŽEVCI PRI LJUTO-
MERU 40, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOME-
RU, imenovanje: 17. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta druž-
be z dne 17. 4. 2001.

Rg-6963
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 1998/00029 z dne

17. 5. 2001 pri subjektu vpisa SKUPNOST
OSNOVNOŠOLSKIH VZGOJNOIZOBRAŽE-
VALNIH ZAVODOV, MURSKA SOBOTA se-
dež: TRSTENJAKOVA 73, 9000 MURSKA
SOBOTA vpisanem pod vložno št.
1/01495/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA NAZIVA OSEBE, PO-
OBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile po-
datki:

Matična št.: 5640237000
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik SAPAČ ANICA, KAJUHOVA 44, 9000
MURSKA SOBOTA, razrešitev: 31. 12. 1997,
zastopa zavod kot v.d. direktorice brez omeji-
tev.; direktor SAPAČ ANICA, KAJUHOVA 44,
9000 MURSKA SOBOTA, imenovanje: 1. 1.
1998.

Rg-7001
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00062 z dne
23. 5. 2001 pri subjektu vpisa V COMMER-
CE, podjetje za trgovino, zastopanje in
leasing d.o.o. sedež: LENDAVSKA ULICA
17 A, 9000 MURSKA SOBOTA vpisanem
pod vložno št. 1/00355/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA DRU-
ŽBENE POGODBE, SEDEŽA, OSNOVNEGA
KAPITALA, POSLOVNIH DELEŽEV DRUŽBE-
NIKOV IN DEJAVNOSTI DRUŽBE s temile
podatki:

Matična št.: 5310253
Sedež: MARKIŠAVCI 36 C, 9000 MUR-

SKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUČKIČ IGOR, VRTNA 3,

9000 MURSKA SOBOTA vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1990; VUČKIČ BORIS, VRTNA 8,
9000 MURSKA SOBOTA vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1992.

Dejavnost: 74400 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 23. 5. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 23. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 02.02.2001.

Rg-7937
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00115 z dne
30. 5. 2001 pri subjektu vpisa ŠTOKAR
Export-Import d.o.o. sedež: TROPOVCI,
OBRTNIŠKA UL. 1, 9251 TIŠINA vpisanem
pod vložno št. 1/02207/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA OSNOV-
NEGA KAPITALA, POSLOVNEGA DELEŽA
DRUŽBENIKA IN AKTA O USTANOVITVI
DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
s temile podatki:

Matična št.: 5907802
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTOTL KAREL, TROPOVCI,

OBRTNIŠKA 1, 9251 TIŠINA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
1995.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi družbe, sprejeta dne
12.03.2001.

Rg-7949
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00155 z dne
29. 5. 2001 pri subjektu vpisa PRLEKIJA-
TRANS prevozniško in špedicijsko podjet-
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je d.n.o. sedež: BRANOSLAVCI 1/A, 9240
LJUTOMER vpisanem pod vložno št.
1/02483/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME s temile po-
datki:

Matična št.: 1532090
Firma: PRLEKIJATRANS PRELOG IN

PARTNER prevozniško in špedicijsko pod-
jetje d.n.o.

Skrajšana firma: PRLEKIJATRANS PRE-
LOG IN PARTNER d.n.o.

NOVA GORICA

Rg-4783
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00483 z dne 19. 3.
2001 pri subjektu vpisa M SERVIS d.o.o.
Podjetje za posredovanje dela in zaposli-
tve Nova Gorica sedež: Kidričeva 9, 5000
NOVA GORICA vpisanem pod vložno št.
1/02159/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576849
Dejavnost: 5521 Dejavnost planinskih in

drugih domov, izbris 19. 3. 2001; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 19. 3. 2001; 5522 Storitve kam-
pov, izbris 19. 3. 2001; 5522 Dejavnost kam-
pov, vpis 19. 3. 2001; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov,
vpis 19. 3. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 19. 3.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 19. 3. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 19. 3. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 19. 3. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 19. 3. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
19. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 19. 3. 2001; 5551
Storitve menz, izbris 19. 3. 2001; 5551 De-
javnost menz, vpis 19. 3. 2001; 6330 Storit-
ve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “,
izbris 19. 3. 2001; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 19. 3.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 19. 3. 2001; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 19. 3. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 19. 3. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 19. 3. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 19. 3. 2001.

Rg-4796
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00500 z dne 29. 3.
2001 pri subjektu vpisa KNEŠCA d.o.o. Pro-
izvodnja električne energije, Kneža 78,
Most na Soči sedež: Kneža 78, 5216
MOST NA SOČI vpisanem pod vložno št.
1/02509/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Sprememba članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5617383
Člani nadzornega sveta: LIKAR DARKO,

izstop 9. 3. 2001; DRAGONJA METOD, iz-
stop 9. 3. 2001; KUŠTRIN JURIJ, izstop

9. 3. 2001; LESJAK NIKOLAJ, izstop 9. 3.
2001; HOZJAN VINCENC, izstop 9. 3.
2001; POBERAJ DANILO, izstop 9. 3.
2001; HUMAR BRANKO, izstop 9. 3. 2001;
KOKALJ ŽELJKO, izstop 9. 3. 2001; DRA-
GONJA METOD, vstop 9. 3. 2001; LIKAR
DARKO, vstop 9. 3. 2001; KUŠTRIN JURIJ,
vstop 9. 3. 2001; LESJAK NIKOLAJ, vstop
9. 3. 2001; HOZJAN VINCENC ML., vstop
9. 3. 2001; HUMAR BRANKO, vstop 9. 3.
2001.

Rg-4802
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00506 z dne 28. 3.
2001 pri subjektu vpisa VENKO Podjetje za
zastopanje in posredovanje zavarovanj
d.o.o. Šmartno sedež: Šmartno 92, 5211
KOJSKO vpisanem pod vložno št.
1/02566/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Sprememba in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5639115
Dejavnost: 6601 Življenjsko zavarovanje,

vpis 28. 3. 2001; 6603 Druga zavarovanja,
razen življenjskega, vpis 28. 3. 2001; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih, vpis 28. 3. 2001.

Rg-5592
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00524 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa FRUCTAL Živilska
industrija d.d. sedež: Tovarniška 7, 5270
AJDOVŠČINA vpisanem pod vložno št.
1/00032/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Predložitev zapisnika skupščine z
dne 29.3.2001 in vpis spremembe statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5048664
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 29.3.2001 (prečiščeno besedilo).

Rg-5594
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00530 z dne 3. 4.
2001 pri subjektu vpisa GRAMEXPORT Pro-
izvodnja in trgovina d.o.o. Renče sedež:
Renče 21, 5292 RENČE vpisanem pod vlož-
no št. 1/02378/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: Sprememba kapitala in osnov-
nega vložka in sprememba dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5721407
Osnovni kapital: 3.495.930,37 SIT
Dejavnost: 2661 Proizvodnja betonskih

izdelkov za gradbeništvo, vpis 3. 4. 2001;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo, vpis 3. 4. 2001; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis 3. 4.
2001; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca, vpis 3. 4. 2001;
2670 Obdelava naravnega kamna, vpis 3. 4.
2001; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov, vpis 3. 4. 2001; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva,
vpis 3. 4. 2001; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja, vpis 3. 4. 2001; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja, vpis 3. 4. 2001; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje, vpis 3. 4. 2001;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
3. 4. 2001; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti, vpis 3. 4. 2001;
3511 Gradnja in popravilo ladij, vpis 3. 4.

2001; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport, vpis 3. 4. 2001; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega, vpis 3. 4.
2001; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega, vpis 3. 4. 2001;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
vpis 3. 4. 2001; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov, vpis 3. 4. 2001; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela, vpis 3. 4. 2001;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
3. 4. 2001; 4521 Splošna gradbena dela,
vpis 3. 4. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, vpis 3. 4. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 3. 4. 2001; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda, vpis 3. 4. 2001; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 3. 4. 2001; 4531 Električne in-
štalacije, vpis 3. 4. 2001; 4532 Izolacijska
dela, vpis 3. 4. 2001; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 3. 4.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 3. 4. 2001; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela, vpis 3. 4. 2001; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis 3. 4.
2001; 4543 Oblaganje tal in sten, vpis 3. 4.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, vpis 3. 4. 2001; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 3. 4. 2001; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili, vpis 3. 4.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, vpis 3. 4. 2001; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 3. 4.
2001; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil, vpis 3. 4. 2001; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 3. 4. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
3. 4. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 3. 4. 2001; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 3. 4. 2001; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 3. 4. 2001; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
3. 4. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 3. 4. 2001; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 3. 4.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 3. 4.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 3. 4. 2001; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
3. 4. 2001; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 3. 4. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 3. 4. 2001; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
3. 4. 2001; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 3. 4. 2001; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 3. 4.
2001; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 3. 4. 2001; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 3. 4.
2001; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 3. 4. 2001; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, vpis 3. 4.
2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
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tekstilno industrijo, vpis 3. 4. 2001; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
3. 4. 2001; 5170 Druga trgovina na debelo,
vpis 3. 4. 2001; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, vpis 3. 4. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 3. 4. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 3. 4. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 3. 4. 2001; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 3. 4. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah, vpis 3. 4. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 3. 4. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 3. 4. 2001; 5522
Dejavnost kampov, vpis 3. 4. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 3. 4. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 3. 4. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 3. 4. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 3. 4. 2001; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln, vpis 3. 4. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 3. 4. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
3. 4. 2001; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov, vpis 3. 4. 2001; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 3. 4. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 3. 4. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
3. 4. 2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
3. 4. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 3. 4.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 3. 4. 2001;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 3. 4. 2001; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij, vpis 3. 4.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 3. 4. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 3. 4. 2001; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 3. 4. 2001; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 3. 4. 2001; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 3. 4. 2001; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 3. 4. 2001; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
3. 4. 2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem, vpis 3. 4. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 3. 4. 2001; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije, vpis 3. 4. 2001; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 3. 4. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 3. 4. 2001; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 3. 4. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis 3. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 3. 4. 2001; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis 3. 4.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 3. 4. 2001;
7470 Čiščenje stavb, vpis 3. 4. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
3. 4. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 3. 4. 2001; 92610 Obratovanje
športnih objektov, vpis 3. 4. 2001.

Rg-5595
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00531 z dne 9. 4.
2001 pri subjektu vpisa UM RUKAVINA k.d.
Trgovina, proizvodnja in storitve sedež: Vo-
grsko 157 D, 5293 VOLČJA DRAGA vpisa-
nem pod vložno št. 1/03951/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: Sprememba fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenika, de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1462725
Firma: BI-MAS KOVAČIČ k.d. Bioraz-

gradljivi materiali in izdelki
Skrajšana firma: BI-MAS Kovačič k.d.
Sedež: Pod Škabrijelom 30, 5000 NO-

VA GORICA
Ustanovitelji: RUKAVINA MARIJO, VOGR-

SKO 157 D, 5293 VOLČJA DRAGA vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., izstop:
28. 2. 2001; CERAR URŠKA, LJUBE ŠER-
CERJA 9, 5000 NOVA GORICA vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 2.
2001; KOVAČIČ MATEJ, ULICA XXX. DIVIZI-
JE 19/b, 5000 NOVA GORICA vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 2. 2001; JARC IGOR, MIREN 142/d,
5291 MIREN vložek: 1.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 28. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-
pnik RUKAVINA MARIJO, VOGRSKO 157 D,
5293 VOLČJA DRAGA, razrešitev: 28. 2.
2001, Komplementar zastopa brez omejitev.;
zastopnik KOVAČIČ MATEJ, ULICA XXX. DI-
VIZIJE 19/b, 5000 NOVA GORICA, imenova-
nje: 28. 2. 2001, Komplementar zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 01132 Sadjarstvo, izbris 9. 4.
2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 9. 4. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala, vpis 9. 4. 2001; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be, vpis 9. 4. 2001; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 9. 4. 2001; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 9. 4. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
vpis 9. 4. 2001; 5170 Druga trgovina na de-
belo, vpis 9. 4. 2001.

Rg-5598
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00537 z dne 6. 4.
2001 pri subjektu vpisa FRUCTAL Živilska
industrija d.d. sedež: Tovarniška 7, 5270
AJDOVŠČINA vpisanem pod vložno št.
1/00032/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Sprememba zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048664
Osebe pooblaščene za zastopanje:

preds.uprave RIJAVEC CVETANA, AJŠEVICA
45, 5000 NOVA GORICA, razrešitev: 29. 3.
2001, zastopa brez omejitev.; član uprave
BOŽIČ MIRAN, PODRAGA 28, 5272 POD-
NANOS, razrešitev: 29. 3. 2001, zastopa
brez omejitev.; član uprave BEŠIR MILOŠ,
ZEMONO 16 A, 5271 VIPAVA, razrešitev:
29. 3. 2001, zastopa brez omejitev.; član
uprave ŽELJAN MAJDA, POT V ŽAPUŽE 18,
5270 AJDOVŠČINA, razrešitev: 29. 3. 2001,
zastopa brez omejitev.; gen. dir. MIR MARI-
JAN VLADKO, MEKINJE NAD STIČNO 39,
1295 IVANČNA, imenovanje: 29. 3. 2001.

Člani nadzornega sveta: KUMAR ANDREJ,
izstop 13. 3. 2001; DURNIK-VUKELIĆ MAR-

TA, izstop 29. 3. 2001; BIRSA EGIDIJ, izstop
29. 3. 2001; DOVER JOŽE, izstop 29. 3.
2001; MEDVEŠEK ANTON, izstop 29. 3.
2001; STOPAR EGON, izstop 29. 3. 2001;
HUNJET FRANČIŠKA, vstop 29. 3. 2001;
RAPE ANDREJ, vstop 29. 3. 2001; MEDVE-
ŠEK ANDREJ, vstop 29. 3. 2001.

Rg-5604
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00548 z dne 19. 4.
2001 pri subjektu vpisa TOM & TJAŽ Inženi-
ring, gradbeništvo, trgovina d.o.o. Šem-
peter pri Gorici sedež: Fieglova 5, 5290
ŠEMPETER vpisanem pod vložno št.
1/02165/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Sprememba skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5597633
Skrajšana firma: TOM & TJAŽ d.o.o.

Rg-5616
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00571 z dne 12. 4.
2001 pri subjektu vpisa FRUCTAL Živilska
industrija d.d. sedež: Tovarniška 7, 5270
AJDOVŠČINA vpisanem pod vložno št.
1/00032/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Poprava sklepa opr.št. Srg
537/2001 z dne 6.4.2001 z vpisom pravil-
nega imena člana NS s temile podatki:

Matična št.: 5048664
Člani nadzornega sveta: MEDVEŠEK AN-

TON, vstop 29. 3. 2001.

Rg-6326
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00509 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa MESTNI MUZEJ
IDRIJA p.o. sedež: Prelovčeva 9, 5280
IDRIJA vpisanem pod vložno št.
1/00070/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Uskladitev vpisa z odlokom, spre-
memba imena, skrajšanega imena, uskladitev
dejavnsoti s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5055741
Firma: MESTNI MUZEJ IDRIJA – muzej

za Idrijsko in Cerkljansko
Skrajšana firma: Mestni muzej Idrija
Pravno org. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: LJUDSKI ODBOR MESTNE

OBČINE IDRIJA, Idrija, 5280 IDRIJA vložek:
0,00 SIT, ostalo, izstop: 23. 3. 1999; OBČI-
NA IDRIJA, MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA
vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop:
18. 2. 1999; OBČINA CERKNO, PLATIŠEVA
9, 5282 CERKNO vložek: 0,00 SIT, odgov.
do dol.višine, vstop: 24. 2. 1999.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis 3. 5.
2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis 3. 5.
2001; 2215 Drugo založništvo, vpis 3. 5.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami, vpis 3. 5. 2001; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 3. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 3. 5. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih, vpis 3. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 3. 5. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 3. 5.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
3. 5. 2001; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve, vpis 3. 5. 2001; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov, vpis 3. 5. 2001;
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92521 Dejavnost muzejev, vpis 3. 5. 2001;
92522 Varstvo kulturne dediščine, vpis 3. 5.
2001.

Skupščinski sklep: Odlok o ustanovitvi z
dne 18. in 24.2.1999.

Rg-6336
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00660 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa ELEKTRONIK KOM-
PONENTS Proizvodnja elektronskih kom-
ponent d.o.o. Nova Gorica sedež: Ul.Lud-
vika Slokarja 6, 5250 SOLKAN vpisanem
pod vložno št. 1/03668/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: Sprememba zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5987245
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor RIJAVEC NELI, Soška cesta 14, 5250
SOLKAN, razrešitev: 31. 3. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor GUIDOLIN MARIO,
San Pio X, 23, VIGODARZERE, ITALIA, ime-
novanje: 31. 3. 2001.

Rg-6348
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00692 z dne 9. 5.
2001 pri subjektu vpisa N & B FINANCE
finančni inženiring d.o.o. sedež: Vipavska
cesta 13, Rožna dolina, 5000 NOVA GO-
RICA vpisanem pod vložno št. 1/03325/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: Spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5821126
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist WARASCH MAG. FILIP, Feschnigstras-
se 64/17, CELOVEC, razrešitev: 22. 2.
2001.

Rg-6350
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00695 z dne 10. 5.
2001 pri subjektu vpisa SILMA Proizvodnja
in prodaja avtomobilskih rezervnih delov,
d.o.o. Vipava sedež: Goriška cesta 8, 5271
VIPAVA vpisanem pod vložno št.
1/02892/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Vpis izključitve družbenika na podla-
gi sodne odločbe, zmanjšanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5721059
Osnovni kapital: 1.189.011,00 SIT
Ustanovitelji: COLICO GIANFRANCO, VIA

MONZA 50, VAREDO, ITALIA vložek:
593.095,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 3.
2000.

Rg-6728
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00679 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRU-
GA VIPAVA zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, Vipava sedež: Glavni trg 15, 5271
VIPAVA vpisanem pod vložno št.
1/01211/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Uskladitev dejavnosti s SKD in spre-
memba pravil s temile podatki:

Matična št.: 5150051
Dejavnost: 0111 Pridelovanje žit in drugih

poljščin, vpis 15. 5. 2001; 0112 Pridelova-
nje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
vpis 15. 5. 2001; 0113 Vinogradništvo in sa-
djarstvo, vpis 15. 5. 2001; 01131 Vinogra-
dništvo, vpis 15. 5. 2001; 01132 Sadjarstvo,
vpis 15. 5. 2001; 0121 Reja govedi, vpis

15. 5. 2001; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov, vpis 15. 5. 2001; 0123
Reja prašičev, vpis 15. 5. 2001; 0124 Reja
perutnine, vpis 15. 5. 2001; 0125 Reja dru-
gih živali, vpis 15. 5. 2001; 0130 Mešano
kmetijstvo, vpis 15. 5. 2001; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo, vpis 15. 5. 2001;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin, vpis 15. 5. 2001;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo,
vpis 15. 5. 2001; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev, vpis 15. 5. 2001;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve,
vpis 15. 5. 2001; 0201 Gozdarstvo, vpis
15. 5. 2001; 0202 Gozdarske storitve, vpis
15. 5. 2001; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega, vpis 15. 5.
2001; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa, vpis 15. 5. 2001; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa, vpis 15. 5. 2001; 1531 Prede-
lava in konzerviranje krompirja, vpis 15. 5.
2001; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov, vpis 15. 5. 2001; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin, vpis
15. 5. 2001; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov, vpis 15. 5.
2001; 1552 Proizvodnja sladoleda, vpis
15. 5. 2001; 1561 Mlinarstvo, vpis 15. 5.
2001; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov, vpis 15. 5. 2001; 1571 Proizvodnja
krmil, vpis 15. 5. 2001; 1572 Proizvodnja
hrane za hišne živali, vpis 15. 5. 2001; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
vpis 15. 5. 2001; 1585 Proizvodnja testenin,
vpis 15. 5. 2001; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n., vpis 15. 5. 2001; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač, vpis 15. 5. 2001; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola, vpis 15. 5. 2001;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis 15. 5.
2001; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sa-
dja, vpis 15. 5. 2001; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač, vpis 15. 5.
2001; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil, vpis 15. 5. 2001; 1754 Proiz-
vodnja drugih tekstilij, d.n., vpis 15. 5. 2001;
1771 Proizvodnja nogavic, vpis 15. 5. 2001;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih obla-
čil, vpis 15. 5. 2001; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil, vpis 15. 5. 2001; 1821 Proiz-
vodnja delovnih oblačil, vpis 15. 5. 2001;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis
15. 5. 2001; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila, vpis 15. 5. 2001; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis 15. 5.
2001; 1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov, vpis 15. 5. 2001;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa, vpis 15. 5. 2001; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč, vpis 15. 5.
2001; 2030 Stavbno mizarstvo, vpis 15. 5.
2001; 2040 Proizvodnja lesene embalaže,
vpis 15. 5. 2001; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 15. 5. 2001; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja, vpis
15. 5. 2001; 2211 Izdajanje knjig, vpis 15. 5.
2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis 15. 5.
2001; 2213 Izdajanje revij in periodike, vpis
15. 5. 2001; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa, vpis 15. 5. 2001; 2215
Drugo založništvo, vpis 15. 5. 2001; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 15. 5. 2001; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 15. 5.

2001; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev, vpis 15. 5. 2001;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje, vpis 15. 5. 2001; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za central-
no ogrevanje, vpis 15. 5. 2001; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija “, vpis 15. 5. 2001; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin, vpis
15. 5. 2001; 2852 Splošna mehanična dela,
vpis 15. 5. 2001; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja, vpis 15. 5. 2001; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja, vpis 15. 5. 2001; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis 15. 5.
2001; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod, vpis 15. 5. 2001;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže,
vpis 15. 5. 2001; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 15. 5. 2001; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis
15. 5. 2001; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n., vpis 15. 5. 2001; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije, vpis 15. 5. 2001;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n., vpis 15. 5. 2001; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva, vpis 15. 5. 2001;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega, vpis 15. 5.
2001; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega, vpis 15. 5. 2001; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n., vpis
15. 5. 2001; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač, vpis 15. 5. 2001; 3662
Proizvodnja metel in krtač, vpis 15. 5. 2001;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
15. 5. 2001; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 15. 5. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 15. 5.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
15. 5. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 15. 5. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 15. 5. 2001; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda, vpis 15. 5. 2001; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 15. 5. 2001; 4531 Električne in-
štalacije, vpis 15. 5. 2001; 4532 Izolacijska
dela, vpis 15. 5. 2001; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 15. 5.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 15. 5. 2001; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela, vpis 15. 5. 2001; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
15. 5. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten, vpis
15. 5. 2001; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela, vpis 15. 5. 2001; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 15. 5. 2001;
5010 Trgovina z motornimi vozili, vpis 15. 5.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili, vpis 15. 5. 2001; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 15. 5. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis 15. 5.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 15. 5. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 15. 5. 2001; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 15. 5.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo, vpis 15. 5.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, vpis 15. 5. 2001; 5050 Trgovina
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na drobno z motornimi gorivi, vpis 15. 5.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi, vpis 15. 5. 2001; 5111 Posredništ-
vo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov, vpis 15. 5. 2001;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij, vpis 15. 5. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala, vpis 15. 5. 2001; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 15. 5. 2001; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 15. 5. 2001; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 15. 5. 2001; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
15. 5. 2001; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
15. 5. 2001; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 15. 5. 2001; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
15. 5. 2001; 5122 Trgovina na debelo s cve-
tjem in rastlinami, vpis 15. 5. 2001; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 15. 5.
2001; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 15. 5. 2001; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 15. 5. 2001;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi, vpis 15. 5. 2001; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 15. 5.
2001; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami, vpis 15. 5. 2001; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 15. 5. 2001; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 15. 5. 2001;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čoko-
lado, sladkornimi izdelki, vpis 15. 5. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami, vpis 15. 5. 2001; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci, vpis 15. 5. 2001; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 15. 5. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
15. 5. 2001; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo, vpis 15. 5. 2001; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, vpis 15. 5. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili, vpis 15. 5. 2001;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozme-
tiko, vpis 15. 5. 2001; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
15. 5. 2001; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 15. 5.
2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 15. 5. 2001; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, vpis 15. 5. 2001; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje, vpis 15. 5. 2001; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi, vpis 15. 5. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
vpis 15. 5. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 15. 5. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
15. 5. 2001; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 15. 5. 2001; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 15. 5. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
15. 5. 2001; 5165 Trgovina na debelo z dru-

gimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 15. 5. 2001; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 15. 5. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 15. 5. 2001; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, vpis 15. 5. 2001;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih prodajalnah, vpis 15. 5. 2001; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo, vpis 15. 5. 2001; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
15. 5. 2001; 5223 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehkužci, vpis 15. 5. 2001; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 15. 5.
2001; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 15. 5.
2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki, vpis 15. 5. 2001; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili, vpis 15. 5. 2001; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 15. 5. 2001; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 15. 5. 2001; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 15. 5. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 15. 5. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 15. 5. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 15. 5.
2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom, vpis
15. 5. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 15. 5. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 15. 5. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 15. 5. 2001; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami, vpis 15. 5. 2001; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, vpis 15. 5. 2001; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo, vpis 15. 5.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
15. 5. 2001; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 15. 5.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom,
vpis 15. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 15. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 15. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
15. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
15. 5. 2001; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom, vpis 15. 5. 2001; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti, vpis 15. 5. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah, vpis 15. 5. 2001; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 15. 5. 2001;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih iz-
delkov, vpis 15. 5. 2001; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis 15. 5.
2001; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis 15. 5.
2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis 15. 5.
2001; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 15. 5. 2001; 5522
Dejavnost kampov, vpis 15. 5. 2001; 5523
Druge nastanitve za krajši čas, vpis 15. 5.
2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 15. 5.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 15. 5. 2001; 55234

Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov, vpis 15. 5. 2001; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas, d.n., vpis 15. 5. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
15. 5. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
15. 5. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 15. 5. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 15. 5.
2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti, vpis 15. 5. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 15. 5. 2001; 5540 Točenje pijač in
napitkov, vpis 15. 5. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 15. 5. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 15. 5. 2001;
5551 Dejavnost menz, vpis 15. 5. 2001;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 15. 5. 2001; 6022 Dejavnost taksistov,
vpis 15. 5. 2001; 6023 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 15. 5. 2001; 6024 Cestni
tovorni promet, vpis 15. 5. 2001; 6311 Pre-
kladanje, vpis 15. 5. 2001; 6312 Skladišče-
nje, vpis 15. 5. 2001; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 15. 5.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 15. 5. 2001; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij, vpis 15. 5.
2001; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte, vpis 15. 5. 2001; 6521 Finančni za-
kup (leasing), vpis 15. 5. 2001; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, vpis 15. 5. 2001; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 15. 5. 2001; 7012 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 15. 5. 2001;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 15. 5. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 15. 5. 2001; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
15. 5. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem, vpis 15. 5. 2001; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem, vpis 15. 5. 2001;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem, vpis 15. 5. 2001; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 15. 5.
2001; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem, vpis 15. 5. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 15. 5. 2001; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe, vpis 15. 5. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
15. 5. 2001; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 15. 5. 2001;
7230 Obdelava podatkov, vpis 15. 5. 2001;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami, vpis 15. 5. 2001; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 15. 5. 2001; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 15. 5.
2001; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologi-
je, vpis 15. 5. 2001; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslo-
vja, vpis 15. 5. 2001; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je, vpis 15. 5. 2001; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti, vpis 15. 5. 2001;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 15. 5.
2001; 7413 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja, vpis 15. 5. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 15. 5. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 15. 5. 2001; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile, vpis 15. 5. 2001; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, vpis
15. 5. 2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis
15. 5. 2001; 7481 Fotografska dejavnost,
vpis 15. 5. 2001; 7482 Pakiranje, vpis 15. 5.
2001; 7483 Tajniška dela in prevajanje, vpis
15. 5. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 15. 5. 2001; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 15. 5.
2001; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, vpis 15. 5. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 15. 5.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 15. 5. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 15. 5. 2001;
8041 Dejavnost vozniških šol, vpis 15. 5.
2001; 8042 Drugo izobraževanje, vpis 15. 5.
2001; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 15. 5. 2001; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov, vpis 15. 5. 2001; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 15. 5.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov,
vpis 15. 5. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 15. 5. 2001; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 15. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba zadružnih
pravil z dne 16.4.2001.

Rg-6739
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00738 z dne 15. 5.
2001 pri subjektu vpisa KOMET Podjetje za
prodajo na debelo, zastopanje in oprav
ljanje ostalih komercialnih poslov d.o.o.
Nova Gorica sedež: Ledine 161, 5000 NO-
VA GORICA vpisanem pod vložno št.
1/00289/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Sprememba dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5291232
Dejavnost: 5020 Vzdrževanje in popravila

motornih vozil, vpis 15. 5. 2001.

Rg-6752
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00791 z dne 18. 5.
2001 pri subjektu vpisa AVTO – HRAST Druž-
ba za prometno in transportno dejavnost
d.o.o. Tolmin sedež: C. Kosmača 3, 5220
TOLMIN vpisanem pod vložno št.
1/00627/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: Sprememba osnovnega kapitala in
osnovnega vložka, uskladitev dejavnosti s SKD
s temile podatki:

Matična št.: 5320275
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRAST JANKO, C. KOSMA-

ČA 3, 5220 TOLMIN vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Dejavnost: 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic, vpis 18. 5. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, vpis 18. 5. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
18. 5. 2001; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov, vpis 18. 5. 2001; 5540
Točenje pijač in napitkov, vpis 18. 5. 2001;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 18. 5.
2001; 8041 Dejavnost vozniških šol, vpis
18. 5. 2001.

NOVO MESTO

Rg-4512
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2000/01151 z dne
20. 3. 2001 pri subjektu vpisa WLB proiz-
vodnja in trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Germova 3, Novo mesto sedež: Ger-
mova 3, 8000 NOVO MESTO vpisanem pod
vložno št. 1/00457/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba družbenikov in
poslovnih deležev sprememba dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5309395
Ustanovitelji: WACHTER ALEŠ, Prisojna

pot 5, 8000 NOVO MESTO vložek:
24.876.955,95 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1989; WLB proizvodnja in trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Germova 3, No-
vo mesto, Germova 3, 8000 NOVO MESTO
vložek: 23.901.389,05 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 11. 2000.

Dejavnost: 17100 Priprava in predenje tek-
stilnih vlaken, vpis 20. 3. 2001; 17200 Tka-
nje tekstilij, vpis 20. 3. 2001; 61100 Pomor-
ski promet, vpis 20. 3. 2001; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih, vpis 20. 3. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 20. 3. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 20. 3. 2001; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 20. 3. 2001.

Rg-4740
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00125 z dne
19. 3. 2001 pri subjektu vpisa ZORE & CO
lesno predelovalno podjetje Črnomelj
d.n.o. sedež: Dolnja Paka 9, 8340 ČRNO-
MELJ vpisanem pod vložno št. 1/02392/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5864313
Dejavnost: 2010 Žaganje in skobljanje le-

sa ter impregniranje lesa, vpis 19. 3. 2001;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč,
vpis 19. 3. 2001; 2030 Stavbno mizarstvo,
vpis 19. 3. 2001; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže, vpis 19. 3. 2001; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa, vpis 19. 3. 2001;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis
19. 3. 2001; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega, vpis 19. 3. 2001; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis
19. 3. 2001; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n., vpis 19. 3. 2001; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela, vpis 19. 3.
2001; 4531 Električne inštalacije, vpis 19. 3.
2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva, vpis 19. 3. 2001; 4543 Oblaga-
nje tal in sten, vpis 19. 3. 2001; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, vpis 19. 3. 2001.

Rg-4746
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00132 z dne
21. 3. 2001 pri subjektu vpisa KRIK zavaro-
valna agencija Trebnje d.o.o. sedež: Rim-
ska cesta 1, 8210 TREBNJE vpisanem pod
vložno št. 1/01678/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, pove-

čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
uskladitev dejavnosti s SKD, sprememba akta
s temile podatki:

Matična št.: 5464471
Sedež: Kidričeva ulica 32, 8210 TREB-

NJE
Osnovni kapital: 4.525.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZOREC MIROSLAV, Rimska

cesta 1, 8210 TREBNJE vložek:
4.525.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 2. 1991.

Dejavnost: 67200 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih, vpis
21. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta z dne
20.03.2001.

Rg-5544
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00161 z dne
19. 4. 2001 pri subjektu vpisa EVI elektro-
servis in trgovina, Črnomelj, d.o.o. sedež:
Ločka cesta 1, 8340 ČRNOMELJ vpisa-
nem pod vložno št. 1/01902/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe sprememba
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557933
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VARDIČ IVO, Železničarska

cesta 18, 8340 ČRNOMELJ vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; VARDIČ DAMJANA, Železni-
čarska cesta 18, 8340 ČRNOMELJ vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

Dejavnost: 1596 Proizvodnja piva, vpis
19. 4. 2001; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike, izbris
19. 4. 2001; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin, izbris 19. 4. 2001; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev, izbris 19. 4. 2001; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic, izbris 19. 4.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
19. 4. 2001; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela, vpis 19. 4. 2001; 5114 Posredništ-
vo pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal, vpis 19. 4. 2001; 5115 Posredništ-
vo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 19. 4. 2001; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 19. 4.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 19. 4. 2001; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami, vpis 19. 4. 2001; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 19. 4. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 19. 4. 2001; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 19. 4. 2001; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 19. 4. 2001;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
19. 4. 2001; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
19. 4. 2001; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki, vpis 19. 4. 2001; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom, vpis 19. 4. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 19. 4. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
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d.n., vpis 19. 4. 2001; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov, vpis 19. 4. 2001;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzi-
onov, izbris 19. 4. 2001; 5530 Gostinske
storitve prehrane, izbris 19. 4. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 19. 4.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 19. 4.
2001; 5540 Točenje pijač in napitkov, izbris
19. 4. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 19. 4.
2001; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah, izbris 19. 4. 2001; 6023
Drug kopenski potniški promet, vpis 19. 4.
2001; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu, vpis 19. 4. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 19. 4. 2001; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, vpis 19. 4. 2001;
6420 Telekomunikacije, vpis 19. 4. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 19. 4. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
19. 4. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem, vpis 19. 4. 2001; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami, vpis 19. 4. 2001; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 19. 4. 2001; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
izbris 19. 4. 2001; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe, vpis 19. 4. 2001; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 19. 4. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 19. 4. 2001; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 19. 4. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 19. 4.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 19. 4. 2001; 7440 Oglaše-
vanje, vpis 19. 4. 2001; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti, vpis 19. 4. 2001;
9261 Obratovanje športnih objektov, vpis
19. 4. 2001; 92623 Druge športne dejavno-
sti, vpis 19. 4. 2001; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n., vpis 19. 4. 2001.

Rg-5561
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00374 z dne
23. 4. 2001 pri subjektu vpisa STARI MOST
Podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o. Novo mesto sedež: Glavni trg 17,
8000 NOVO MESTO vpisanem pod vložno
št. 1/03833/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenika zaradi od-
svojitve deleža uskladitev dejavnosti z Uredbo
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uved-
bi in uporabi SKD s temile podatki:

Matična št.: 5906083
Ustanovitelji: MURGELJ IVAN, Ragovska

ul. 12, 8000 NOVO MESTO vložek:
1.919.076,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 4.
2001; MURGELJ JANA, Ragovska ulica 12,
8000 NOVO MESTO vložek: 1.919.076,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 2001.

Dejavnost: 553 Gostinske storitve prehra-
ne, izbris 23. 4. 2001; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln, vpis 23. 4. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 23. 4. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 23. 4.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih

obratov, vpis 23. 4. 2001; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti, vpis 23. 4. 2001; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov, vpis 23. 4. 2001.

Rg-5564
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00380 z dne
23. 4. 2001 pri subjektu vpisa UPS upravlja-
nje in storitve, Novo mesto, d.o.o. sedež:
Podbevškova ul. 4, 8000 NOVO MESTO
vpisanem pod vložno št. 1/01095/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: povečanje
osnovnega kapitala sprememba dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5383552
Osnovni kapital: 2.502.148,00 SIT
Ustanovitelji: BENCIK BOJAN, Stara cesta

39, 8351 STRAŽA vložek: 2.502.148,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1993.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 23. 4. 2001;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 23. 4. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 23. 4. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 23. 4. 2001; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 23. 4. 2001; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti, vpis 23. 4. 2001; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 23. 4.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 23. 4. 2001; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 23. 4. 2001; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 23. 4. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 23. 4. 2001; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 23. 4. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 23. 4. 2001; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n., vpis 23. 4. 2001; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
23. 4. 2001; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve, vpis 23. 4. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 23. 4. 2001.

Rg-6304
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00370 z dne 7. 5.
2001 pri subjektu vpisa KRKATUR avtobu-
sno in turistično podjetje d.o.o. Novo me-
sto sedež: Ulica talcev 2, 8000 NOVO ME-
STO vpisanem pod vložno št. 1/03972/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala sprememba zastopni-
ka sprememba akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1190601
Osnovni kapital: 16.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORATUR avtobusni promet

in turizem d.d., Perzonali 48, 2391 PREVA-
LJE vložek: 16.500.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 5. 1997.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor TEVŽ MARTIN – DAVORIN, Janeče 41,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, razrešitev:
21. 3. 2001, zastopa brez omejitev.; direktor
TEVŽ TINE, Jenkova 7, 6000 KOPER, ime-
novanje: 22. 3. 2001; prokurist TEVŽ TINE,
Jenkova 7, 6000 KOPER, razrešitev: 21. 3.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 10.04.2001.

Rg-6308
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00382 z dne 4. 5.
2001 pri subjektu vpisa BRAMAC proizvod-
nja betonskih strešnikov in industrija grad-
benega materiala, d.o.o. Škocjan sedež:
Dobruška vas 45, 8275 ŠKOCJAN vpisa-
nem pod vložno št. 1/01610/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5466253
Osebe pooblaščene za zastopanje: zasto-

pnik JORDAN JANKO, Otiški vrh 43, 2370
DRAVOGRAD, razrešitev: 1. 3. 2001, name-
stnik direktorja, zastopa družbo z enakimi po-
oblastili kot direktor družbe.; zastopnik
SCHNEEWEISS WALTER, Am Ipfbach 63,
ST. FLORIAN, A-4490, imenovanje: 1. 3.
2001, PREDSEDNIK POSLOVODSTVA Man-
dat traja do 31.marca 2002.

Rg-6310
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00387 z dne
26. 4. 2001 pri subjektu vpisa NOVOGRAD
gradbeništvo, inženiring in trgovina d.d.
sedež: Podbevškova 12, 8000 NOVO ME-
STO vpisanem pod vložno št. 1/03707/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5870909
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor AVSEC ANTON, Smrečnikova 28,
8000 NOVO MESTO, razrešitev: 18. 4.
2001, zastopa do 10.01.2006; direktor
SAJE BOJAN, Lamutova 21, 8000 NOVO
MESTO, imenovanje: 19. 4. 2001, zasto-
pa do 19. 4. 2006.

Rg-6315
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2001/00406 z
dne 26. 4. 2001 pri subjektu vpisa REVOZ
podjetje za proizvodnjo in komercializa-
cijo avtomobilov d.d. sedež: Belokranj-
ska cesta 4, 8000 NOVO MESTO vpisa-
nem pod vložno št. 1/01196/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika sprememba pooblastil zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5405084
Osebe pooblaščene za zastopanje: član

uprave COURSAT BERNARD, Šturmova 26,
1211 ŠMARTNO POD GORO, razrešitev:
24. 4. 2001, kot predsednik uprave pred-
stavlja in zastopa družbo brez omejitev.; član
uprave BOUTON MICHEL ROBERT, Na Lazu
22, 8000 NOVO MESTO, razrešitev: 24. 4.
2001; preds.uprave BOUTON MICHEL RO-
BERT, Na Lazu 22, 8000 NOVO MESTO,
imenovanje: 24. 4. 2001.

Rg-6322
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00418 z dne
10. 5. 2001 pri subjektu vpisa PUPIČ & CO
Trgovina in transport d.n.o. sedež: Vrtna
ulica 8, 8340 ČRNOMELJ vpisanem pod
vložno št. 1/00545/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: preoblikovanje družbe iz
d.n.o. v d.o.o. sprememba firme in skrajšane
firme, sprememba osnovnega kapitala in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5329264
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Firma: PUPIČ & CO Trgovina in tran-
sport d.o.o.

Skrajšana firma: PUPIČ & Co d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUPIČ BORIS, Vrtna ulica 8,

8340 ČRNOMELJ vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., izstop: 4. 5. 2001; PU-
PIČ MAJDA, Vrtna ulica 8, 8340 ČRNOMELJ
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
izstop: 4. 5. 2001; PUPIČ BORIS, Vrtna ulica
8, 8340 ČRNOMELJ vložek: 1.331.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5. 2001; BELA-
VIČ PUPIČ MAJDA, Vrtna ulica 8, 8340 ČR-
NOMELJ vložek: 1.331.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 5. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PUPIČ BORIS, Vrtna ulica 8, 8340 ČR-
NOMELJ, razrešitev: 4. 5. 2001; direktor PU-
PIČ BORIS, Vrtna ulica 8, 8340 ČRNOMELJ,
imenovanje: 4. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sklep o preoblikovanju
družbe iz d.n.o. v d.o.o. z dne 04.5.2001.
Sprememba Pogodbe o ustanovitvi z dne
24.04.2001.

Razno: Preoblikovanje družbe iz d.o.o. v
d.n.o. vpisano s sklepom Srg 418/2001 z
dne 10.5.2001.

Rg-6711
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00435 z dne
16. 5. 2001 pri subjektu vpisa KOMPAS NO-
VO MESTO turistično podjetje d.o.o. Novo
mesto, Novi trg 10 sedež: Novi trg 10,
8000 NOVO MESTO vpisanem pod vložno
št. 1/01901/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5521661
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist PAVLIN MATJAŽ, Paha 4, 8222 OTO-
ČEC OB KRKI, razrešitev: 7. 5. 2001; proku-
rist PRETNAR ROŽIČ MARIJA, Pohorskega
bataljona 139 c, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 7. 5. 2001.

Rg-7023
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00442 z dne
22. 5. 2001 pri subjektu vpisa GRAP Grad-
beno in transportno podjetje Semič d.o.o.
sedež: Krvavčji vrh 16, 8333 SEMIČ vpisa-
nem pod vložno št. 1/00988/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5370396
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor ZUPANIČ DUŠAN, Primostek 38, 8332
GRADAC, razrešitev: 14. 5. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor VALENČIČ BOJAN,
Navratilova pot 2, 8330 METLIKA, imenova-
nje: 14. 5. 2001.

Rg-8024
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00428 z dne
30. 5. 2001 pri subjektu vpisa DANA tovar-
na rastlinskih specialitet in destilacija, d.d.
sedež: Glavna cesta 34, 8233 MIRNA vpi-
sanem pod vložno št. 1/00080/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5049393

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor PRAVNE JOŽEF, Sotla 14, 8233 MIRNA,
razrešitev: 8. 5. 2001, zastopa brez omeji-
tev.; prokurist RABZELJ DRAGO, Gorenje
Kronovo 10, 8222 OTOČEC, razrešitev: 8. 5.
2001; direktor RABZELJ DRAGO, Gorenje
Kronovo 10, 8222 OTOČEC, imenovanje:
9. 5. 2001, Mandat traja 5 (pet) let.

Rg-8026
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00436 z dne
30. 5. 2001 pri subjektu vpisa KEKO – VARI-
CON družba za proizvodnjo in razvoj elek-
tronskih komponent, Grajski trg 15,
68360 Žužemberk, d.o.o. sedež: Grajski
trg 15, 8360 ŽUŽEMBERK vpisanem pod
vložno št. 1/03795/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba družbenikov in
njihovih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5915767
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA D.D. (pravna naslednica družbe: TE-
HNOLOŠKI RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE, d.o.o.), Dunajska 160, 1000
LJUBLJANA vložek: 43.045.333,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 13. 3. 2001; HORIZONTE
ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY
B.V., NjiverheidesWeg 31 C, 1851 NW HEI-
LOO, AMSTERDAM vložek:
172.615.979,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 5. 1999; HORIZONTE, družba za razvoj
podjetij d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 12.929.353,21 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 4. 5. 1999.

Rg-8037
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00455 z dne
31. 5. 2001 pri subjektu vpisa HRAST Mi-
zarsko podjetje, Šentlovrenc, d.o.o. sedež:
Šentlovrenc 13 a, 8212 VELIKA LOKA vpi-
sanem pod vložno št. 1/00068/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5143993
Ustanovitelji: JERAS JANEZ, Dolga njiva

3, 8212 VELIKA LOKA vložek: 756.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 3. 2001; KOL-
PA Proizvodnja in predelava plastičnih mas,
d.d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 METLIKA
vložek: 16.268.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 5. 2000.

PTUJ

Rg-6297
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00149 z dne 9. 5. 2001
pri subjektu vpisa PETOVIA trgovina-turizem
d.o.o. sedež: Ob Dravi 3 a, 2250 PTUJ
vpisanem pod vložno št. 1/07661/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: vpis predloga
za začetek postopka stečaja s temile podatki:

Matična št.: 5765200
Razno: Vpiše se predlog za začetek ste-

čajnega postopka, ki ga je pri Okrožnem sodi-
šču na Ptuju pod opr. št. St 4/2001 dne
26.4.2001 vložil predlagatelj PETOVIA trgovi-
na – turizem d.o.o., Ob Dravi 3 a, Ptuj po svoji
pooblaščenki odvetnici Miri Potočnik-Arsev-
ski iz Maribora, Heroja Bračiča 14.

Rg-6657
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00821 z dne 16. 5. 2001
pri subjektu vpisa TMD INVEST podjetje za
investicijsko dejavnost, trgovino in storit-
ve d.o.o. sedež: Prešernova ulica 17, 2250
PTUJ vpisanem pod vložno št. 1/07227/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba naslova družbe, osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5702437
Sedež: Prešernova ulica 30, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 3.920.500,00 SIT
Ustanovitelji: MEZNARIČ JANEZ, Bukovci

88, 2281 MARKOVCI vložek: 1.306.834,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1992; TE-
MENT STANKO, Dolane 10, 2282 CIRKULA-
NE vložek: 1.306.833,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 1992; DREVENŠEK ANICA,
Gerečja vas 39, 2288 HAJDINA vložek:
1.306.833,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 16. 5. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 16. 5. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 16. 5. 2001.

Rg-6658
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00890 z dne 16. 5. 2001
pri subjektu vpisa ELEGANCE podjetje za
trgovino, finančne in gostinske storitve
d.o.o. sedež: Kicar 31 a, 2250 PTUJ vpisa-
nem pod vložno št. 1/08503/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba na-
slova družbenika in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5845572
Ustanovitelji: OMEROVIČ REFIJA, Mino-

ritski trg 2, 2250 PTUJ vložek:
10.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor OMEROVIČ REFIJA, Minoritski trg 2,
2250 PTUJ, imenovanje: 10. 5. 1993, zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost: 51150 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 16. 5.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 16. 5. 2001;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 16. 5. 2001; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 16. 5. 2001; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 16. 5. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 16. 5. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
16. 5. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 16. 5. 2001; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 16. 5. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 16. 5. 2001; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo, vpis 16. 5. 2001; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 16. 5. 2001; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
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holnimi pijačami, vpis 16. 5. 2001; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
16. 5. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
16. 5. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 16. 5.
2001; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 16. 5. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 16. 5. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 16. 5. 2001; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 16. 5. 2001; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 16. 5.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
16. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 16. 5. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 16. 5. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 16. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 16. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 16. 5. 2001; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih, vpis 16. 5. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 16. 5.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 16. 5. 2001; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 16. 5. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
16. 5. 2001.

Razno: Dejavnost 74.120 – računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, “ razen opravljanja revizij-
ske dejavnosti “.

Rg-6660
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01080 z dne 17. 5. 2001
pri subjektu vpisa IGM TRADE podjetje za
komercialne posle v prometu blaga in sto-
ritev, posredovanja in opravljanje montaž-
nih del ter finančnega inženiringa d.o.o.
sedež: Zavrč 6, 2283 ZAVRČ vpisanem pod
vložno št. 1/04243/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba družbenikov,
naslova zastopnika, poslovnih deležev in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5510678
Ustanovitelji: ŽGANJAR MARJAN, Rimska

ploščad 13, 2250 PTUJ vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 27. 10. 2000; HORVAT
JANEZ, Markovci 35 a, 2281 MARKOVCI
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
27. 10. 2000; RENZ BETEILIGUNG – GMBH
I. poslovni delež,., AICHACH vložek:
600.464,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 10. 2000; RENZ BETEILIGUNG – GMBH
II. poslovni delež,., AICHACH vložek:
605.441,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŽGANJAR MARJAN, Rimska ploščad 13,
2250 PTUJ, imenovanje: 21. 5. 1993, zasto-
pa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 27.10.2000.

Rg-6700
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00132 z dne 16. 5. 2001
pri subjektu vpisa ASFALTI PTUJ podjetje
za nizke gradnje d.o.o. sedež: Svržnjako-
va 13, 2250 PTUJ vpisanem pod vložno št.

1/04507/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5538149
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor PONGRAC MARIJAN, Panonska ulica 5,
2250 PTUJ, imenovanje: 4. 3. 1999, zasto-
pa brez omejitev.

Rg-7010
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00160 z dne 23. 5. 2001
pri subjektu vpisa TALUM Tovarna alumini-
ja d.d. Kidričevo sedež: Tovarniška ulica
10, 2325 KIDRIČEVO vpisanem pod vložno
št. 1/00478/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in statuta družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5040868
Člani nadzornega sveta: VIRANT DARIN-

KA, izstop 7. 5. 2001; TRAMPUŽ MIRJAN,
vstop 7. 5. 2001.

Dejavnost: 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin, izbris 23. 5. 2001; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 23. 5.
2001; 40102 Proizvodnja elektrike v TE in
JE, vpis 23. 5. 2001; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike, vpis 23. 5. 2001; 40105 Distri-
bucija elektrike, vpis 23. 5. 2001; 40200
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
vpis 23. 5. 2001; 40300 Oskrba s paro in
toplo vodo, vpis 23. 5. 2001; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi, vpis 23. 5. 2001; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas, izbris 23. 5. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sin-
dikalnih domov, vpis 23. 5. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 23. 5.
2001; 60300 Cevovodni transport, vpis
23. 5. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 23. 5. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 23. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
statuta z dne 7.5.2001.

SLOVENJ GRADEC

Rg-5219
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00660 z dne
19. 3. 2001 pri subjektu vpisa BIRO ZA VAR-
NOST PRI DELU – RAVNE d.o.o. sedež:
Koroška cesta 14, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM vpisanem pod vložno št.
1/09069/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, poslovnih deležev, dejav-
nosti, tipa zastopnika, družbene pogodbe ter
uskladitev s stan.klas.dejav. s temile podatki:

Matična št.: 5827965
Firma: BVD – RAVNE biro za varstvo pri

delu d.o.o.
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR FRANJA, Javornik

49, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 10.
1999; VOŠNER MIRKO, Sv.Primož nad Mu-
to 6, 2366 MUTA vložek: 2.164.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1994; LIPOVNIK
STANKO, Tolsti vrh 193, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM vložek: 400.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 1. 1994; FERK SLAVKO,

Dobja vas 159, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM vložek: 400.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 1. 1994; VIDEMŠEK-PESIČER
MIRJAM, Ob Suhi 14, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM vložek: 292.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 19. 1. 1994; JELEN MILENA,
Center 80, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM vlo-
žek: 160.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1994; FORSTNER MILENA, Trg 9,
2391 PREVALJE vložek: 104.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1994; MRAK RE-
NATA, Stražišče 47, 2391 PREVALJE vlo-
žek: 160.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1994; PAVŠE MIRA, Perzonali 23,
2391 PREVALJE vložek: 104.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1994; DOBROV-
NIK OLGA, Brdinje 1, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM vložek: 216.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 19. 1. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor VOŠNER MIRKO, Podlipje 6, 2366 MU-
TA, razrešitev: 7. 5. 1998, zastopa brez ome-
jitev kot v.d. direktor.; direktor VOŠNER MIR-
KO, Sv.Primož nad Muto 6, 2366 MUTA,
imenovanje: 7. 5. 1998.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
19. 3. 2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
19. 3. 2001; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 19. 3. 2001; 22150 Drugo založniš-
tvo, vpis 19. 3. 2001; 22210 Tiskanje časo-
pisov, vpis 19. 3. 2001; 22220 Drugo tiskar-
stvo, vpis 19. 3. 2001; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 19. 3.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane
storitve, vpis 19. 3. 2001; 22320 Razmnože-
vanje videozapisov, vpis 19. 3. 2001; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
19. 3. 2001; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
19. 3. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 19. 3. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo, vpis 19. 3. 2001; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 19. 3. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi, vpis 19. 3. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 19. 3. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 19. 3.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
19. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
19. 3. 2001; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 19. 3.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 19. 3. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 19. 3. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 19. 3. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 19. 3. 2001; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis 19. 3.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 19. 3.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 19. 3. 2001; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja, vpis 19. 3. 2001; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije, vpis 19. 3. 2001; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja, vpis 19. 3. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
19. 3. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
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svetovanje, vpis 19. 3. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
19. 3. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 19. 3. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 19. 3. 2001; 74810 Fotograf-
ska dejavnost, vpis 19. 3. 2001; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
19. 3. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 19. 3. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 19. 3.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 19. 3. 2001; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n., vpis 19. 3. 2001; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki, vpis 19. 3. 2001; 92110
Snemanje filmov in videofilmov, vpis 19. 3.
2001; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov, vpis 19. 3. 2001; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost, vpis 19. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Spremmeba družbene
pogodbe z dne 18.10.1999. Vpiše se sklep
skupščine z dne 18.10.1999, da se osnovni
kapital iz sredstev družbe poveča za
2.493.059,00 SIT na 4.000.000,00 SIT.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 52.488
razen “z orožjem in strelivom.“ 74.140 razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.“

Rg-6222
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00474 z dne
9. 5. 2001 pri subjektu vpisa ACRON trgov-
sko podjetje d.o.o. sedež: Tomšičeva 4,
2380 SLOVENJ GRADEC vpisanem pod
vložno št. 1/04552/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, poslovnih deležev, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561868
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAMPRET SAMO, Šmartno

22, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU vložek: 1.250.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 10. 1991; LAMPRET JOŽICA,
Šmartno 22, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ
GRADCU vložek: 1.250.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 25. 5. 1994.

Dejavnost: 51140 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
9. 5. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 9. 5.
2001; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 9. 5. 2001; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 9. 5. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 9. 5. 2001; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 9. 5.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
9. 5. 2001; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah, vpis 9. 5.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 9. 5. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 9. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 9. 5. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 9. 5. 2001; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
9. 5. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 9. 5.
2001; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 9. 5. 2001; 60220 Dejavnost

taksistov, vpis 9. 5. 2001; 60230 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 9. 5. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 9. 5.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 9. 5. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 9. 5. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 9. 5. 2001; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, vpis 9. 5. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 9. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 9. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 9. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 9. 5. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 9. 5. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 9. 5. 2001; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 9. 5. 2001; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
9. 5. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem, vpis 9. 5. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 9. 5. 2001; 72300 Obdela-
va podatkov, vpis 9. 5. 2001; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav, vpis 9. 5. 2001;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
9. 5. 2001; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis
9. 5. 2001; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 9. 5. 2001; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 9. 5.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 9. 5. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 9. 5. 2001; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, vpis 9. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 30.3.2000. Vpiše se sklep
skupščine družbe z dne 30.3.2000, da se
osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za
950.000,00 SIT na 2.500.000,00 SIT.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.140
razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.“ 74.600 opravlja-
nje dejavnosti “varovanja.“

Rg-6699
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00127 z dne
11. 5. 2001 pri subjektu vpisa TOVARNA ME-
RIL KOVINE proizvodnja kovinskih meril
d.d. sedež: Pameče 153, 2380 SLOVENJ
GRADEC vpisanem pod vložno št.
1/02717/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremmeba članov nadzornega sve-
ta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5103185
Člani nadzornega sveta: GARB ANDREJ,

izstop 21. 2. 2001; PUŠNIK NIKO, izstop
21. 2. 2001; GRAŠIČ DANILO, vstop 21. 2.
2001; GLINŠEK JANEZ, vstop 21. 2. 2001;
KUŠAR MIHAEL, vstop 7. 12. 1999.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
statuta, sprejeta na skupščini delniške družbe
dne 9.11.2000.

Rg-6965
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00150 z dne
22. 5. 2001 pri subjektu vpisa RUDNIK ME-
ŽICA, FINANCE podjetje za računovodske
in finančne storitve d.o.o. sedež: Polena 6,
2392 MEŽICA vpisanem pod vložno št.
1/08784/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov, razširitev

dejavnosti, popravek imena družbenika in za-
stopnika ter sprememba družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5795427
Ustanovitelji: RUDNIK MEŽICA d.d., Pole-

na 6, 2392 MEŽICA vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 24. 12. 1999; ŠISER-
NIK BRANISLAV, Rudarjevo 6, 2393 ČRNA
NA KOROŠKEM vložek: 350.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1994; KRENK MAG-
DA, Rudarjevo 31, 2393 ČRNA NA KORO-
ŠKEM vložek: 350.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 12. 1994; ŠTUMBERGER BLAN-
KA, Mariborska 11, 2392 MEŽICA vložek:
350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1994; PUDGAR ERNA, Center 54, 2393 ČR-
NA NA KOROŠKEM vložek: 350.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1994; RUDNIK
MEŽICA, FINANCE podjetje za računovod-
ske in finančne storitve d.o.o., Polena 6, 2392
MEŽICA vložek: 100.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 24. 12. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor ŠISERNIK BRANISLAV, Rudarjevo 6,
2393 ČRNA NA KOROŠKEM, imenovanje:
2. 12. 1994, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 22. 5. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 22. 5. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
22. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 22. 5. 2001; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, vpis 22. 5. 2001; 72300 Obdelava po-
datkov, vpis 22. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 24.12.1999.

Rg-7007
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00118 z dne
21. 5. 2001 pri subjektu vpisa CENTER ZA
SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
sedež: Gozdarska pot 17, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM vpisanem pod vložno št.
1/00830/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5216125
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor PROŠT ZMAGA, Lampreče 26, 2393 ČR-
NA NA KOROŠKEM, razrešitev: 31. 1. 2001;
direktor TIRŠEK SONJA, Ob Suhi 4/d, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, imenovanje: 1. 2.
2001.

Rg-7165
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00880 z
dne 29. 5. 2001 pri subjektu vpisa KOR-
KAD podjetje za kadrovske, pravne, izo-
braževalne in splošne storitve d.o.o. se-
dež: Polena 6, 2392 MEŽICA vpisanem
pod vložno št. 1/08782/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5795192
Firma: KORKAD podjetje za kadrovske,

izobraževalne in splošne storitve d.o.o.
Ustanovitelji: ŠEPUL MARIJA, Lampreče

27, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM vložek:
778.036,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1994; KORKAD podjetje za kadrovske, izo-
braževalne in splošne storitve d.o.o., Polena
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6, 2392 MEŽICA vložek: 723.964,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1999.

Skupščinski sklep: Sprememba družbene
pogodbe z dne 24.8.2000.

Rg-16198
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC

je s sklepom Srg št. 1999/00684 z dne
10. 10. 2000 pri subjektu vpisa ZIP CENTER
podjetje za proizvodnjo, storitve, usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. se-
dež: Koroška cesta 14, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM vpisanem pod vložno št.
1/09479/00, vpisalo v sodni register tega so-
dišča: razširitev in uskladitev dejavnosti ter spre-
memba akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5925142
Dejavnost: 2862 Proizvodnja drugega oro-

dja, izbris 10. 10. 2000; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja, vpis 10. 10. 2000; 28622
Proizvodnja orodja za stroje, vpis 10. 10.
2000; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin, izbris 10. 10. 2000; 28720 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže, vpis 10. 10.
2000; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom,
vpis 10. 10. 2000; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili, vpis 10. 10. 2000; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov, vpis 10. 10.
2000; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, izbris 10. 10. 2000; 55112 Dejavnost
penzionov, izbris 10. 10. 2000; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov, izbris
10. 10. 2000; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 10. 10.
2000; 55220 Storitve kampov, izbris 10. 10.
2000; 55220 Dejavnost kampov, vpis 10. 10.
2000; 55230 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 10. 10. 2000; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 10. 10. 2000; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivos-
tmi, vpis 10. 10. 2000; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
10. 10. 2000; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 10. 10.
2000; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 10. 10. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 10. 10. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 10. 10. 2000; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
10. 10. 2000; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 10. 10.
2000; 55510 Storitve menz, izbris 10. 10.
2000; 55510 Dejavnost menz, vpis 10. 10.
2000; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja, vpis
10. 10. 2000; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 10. 10. 2000; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 10. 10. 2000;
74400 Oglaševanje, vpis 10. 10. 2000;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile, vpis 10. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 17.12.1999.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.14
“podjetniško in poslovno svetovanje“ razen

Izbrisi

KRANJ

Rg-6632
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02820 z dne 4. 4.
2001 pod št. vložka 1/04114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5674557
Firma: MGN, marketing, gospodar-

stvo, nalože, d.o.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: VIRMAŠE 94, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
ULA-S Poslovno finančne storitve, d.o.o.,
PRAŽAKOVA 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.520.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 12. 1998.

Obrazložitev: Sklep družbe o preneha-
nju družbe po skrajšenem postopku je bil
sprejet dne 14.7.2000. Ker je sklep o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku
postal pravnomočen, je registrsko sodišče
na podlagi prvega odstavka 398. člena Za-
kona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sod-
nega registra v izreku sklepa navedeno go-
spodarsko družbo. V skladu z določilom dru-
gega odstavka 398. člena ZGD sklep o iz-
brisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plači-
la vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 15 dniod objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

LJUBLJANA

Rg-6614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/11777 z dne 14. 3.
2001 pod št. vložka 1/28030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5945119
Firma: DE MARCO poslovno in finan-

čno svetovanje, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 7, 1000 LJUB-

LJANA

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Osnovni kapital: 1.522.710,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo: DI-
VJAK SNEŽANA, Bratov Učakar 68, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.522.710,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 4. 1996.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega regi-
stra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega od-
stavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu druž-
be vsebuje tudi imena in naslove družbeni-
kov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh
morebitnih obveznosti izbrisane družbe.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 15 dniod objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.“
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