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Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

LJUBLJANA

Sr-61389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/04576 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/11973/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5477654
Firma: GABRIEL podjetje za kmetij-

sko svetovanje, trgovino in servis d.o.o.,
Zg. Pirniče 124/a, Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Pirniče 124 a, 1215
MEDVODE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEZLAJ BOŠTJAN, Zg.

Pirniče 124/a, 1215 MEDVODE, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 12. 1990.

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

Sr-61392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18383 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/24119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5792592
Firma: SIN - TINA trgovina, d.o.o.,

Ljubljana, Ižanska c. 440 c
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ižanska cesta 440 c, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.622.100,00 SIT

Ustanovitelji: SUNARIĆ DIVNA, Brodar-
jev trg 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.622.100 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 6. 1993.

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

Sr-61506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00621 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/29989/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1228099
Firma: BAN COMPUTERS Računalni-

ški sistemi, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prešernova 82, 1290 GRO-

SUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAN ALEŠ, Vodnikova ce-

sta 8, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
29. 10. 1997.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavr-
že kot prepozen 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
upnikagospodarske družbe od objave skle-
pa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-61530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01736 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/13554/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5539765
Firma: PERO & COMPANY proizvod-

nja in trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Vrhovci 10, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABOR PETER, Mlajtinci

22, 9226 MORAVSKE TOPLICE, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01737 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/31158/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5548403
Firma: POZITIV Agencija za marke-

ting in tržne komunikacije d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 25 a, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOZEL JANEZ, Usnjarska

cesta 4, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 10. 1996; POZITIV Agencija za mar-
keting in tržne komunikacije d.o.o. Ljublja-
na, Gregorčičeva 25 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 19. 9. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01738 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/08934/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5424224
Firma: PROJEKTIVA BB podjetje za

projektiranje, inženiring, uvoz in izvoz
d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malenškova 7, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARBIČ TOMISLAV, Sred-

nje Gričevje 17, 8222 OTOČEC OB KRKI,
vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 3. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01739 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/21696/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5864402
Firma: S. BOR Storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Kamnik, Klavčičeva 3
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Klavčičeva 3, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.621.000,00 SIT
Ustanovitelji: RASTODER HARUN, Klav-

čičeva 3, 1240 KAMNIK, vložek:
1.621.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01740 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/09881/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5437377
Firma: SASH podjetje za gradbe-

ništvo, promet, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar 76

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Učakar 76, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.602.099,00 SIT
Ustanovitelji: MIŠIČ MAJDA, Ul. Bratov

Učakar 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
534.033 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 10. 1990; MIŠIČ SAŠA, Ul. Bratov
Učakar 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
534.033 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 10. 1990; MIŠIČ ZLATKO, Ul. Bratov
Učakar 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
534.033 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01741 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/12961/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5505437
Firma: SERENA export-import, trgo-

vina d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 24, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOCJANČIČ MAGDALE-

NA, Rojčeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
31. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe

od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01742 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/20520/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5648815
Firma: SERPENTINA storitveno pod-

jetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Lipovce 28, 1351

BREZOVICA
Osnovni kapital: 1.608.150,00 SIT
Ustanovitelji: SAJOVIC DAMJAN, Cesta

v Lipovce 28, Log, 1351 BREZOVICA, vlo-
žek: 804.075 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 10. 1994; SLATENEŠEK SAJOVIC
ALENKA, Cesta v Lipovce 28, Log, 1351
BREZOVICA, vložek: 804.075 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 11. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01743 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/05130/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5340268
Firma: SIMEX podjetje za koordina-

cijo, trženje, marketing & svetovanje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 4, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOŽINA NADA, Ziherlova

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
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od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01744 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/25795/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5868653
Firma: SINA-GALE & CO, Splošno

podjetje, d.n.o., Kamnik, Klavčičeva uli-
ca 5

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Klavčičeva ulica 5, 1240
KAMNIK

Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: GALE MELKIČ SAMO,

Klavčičeva ulica 5, 1240 KAMNIK, vložek:
500 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
30. 8. 1994; PRELOVŠEK SABINA, Gub-
čeva ulica 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
500 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
30. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01804 z dne
25. 2. 2002 pod št. vložka 1/28078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5949190
Firma: SEC - SIARD & CO. d.n.o. trgo-

vina in gostinstvo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Rojska cesta 13, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIARD LEO, Rojska cesta

13, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 29. 5. 1996; SIARD
HELENA, Staničev trg 7, 6000 KOPER,
vložek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
29. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01805 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/32499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1453068
Firma: TRANS - STRELA d.o.o., druž-

ba za trgovino in storitve Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 7, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILISAVIČ ANĐELKO,

Jarška c. 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.911.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 3. 9.
1999; ARH TADIČ JELA, Brodarjev trg 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 189.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 3. 9. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01806 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/32311/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1363344
Firma: ČVEKON podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Topniška 35, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADANIČ MILAN, Topniška

ulica 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 9. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01807 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/32014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1420020
Firma: VAN GOGH MAJCENOVIČ &

JURJAŠEVIČ zaključna dela v gradbe-
ništvu k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta v mestni log 1, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: MAJCENOVIČ BOJAN, Na

kresu 24, 4228 ŽELEZNIKI, odg. s svojim
premož, vstop: 14. 5. 1999; JURJAŠEVIČ
PETER, Slovenska cesta 81, 2277 SRE-
DIŠČE OB DRAVI, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 5. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01808 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/27246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5926343
Firma: USNJE TRADE Trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jakčeva ulica 15, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLŠAK JOŽEF, Jakčeva

ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 1. 7.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
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od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01809 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/25169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ZOREC C&A, PREVOZI, STO-
RITVE IN TRGOVINA, D.N.O., Dol pri
Ljubljani, Laze 26a

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze 26 a, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZOREC CVETO (varilec),

Laze 26a, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož, vs-
top: 18. 1. 1994; ZOREC ALENKA (vete-
rinarski tehnik), Laze 26a, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI, vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož, vstop: 18. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01810 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/21762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5734363
Firma: ŠPELA & COMPANY posred-

ništvo, trgovina in druge poslovne sto-
ritve d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 329, Lavrica,
1291 ŠKOFLJICA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURAVEC MARJAN, Ljub-

ljanska 55, 1353 BOROVNICA, vložek:
100.000 SIT, odg. s svojim premož, vs-
top: 1. 5. 2000; SMREKAR ANICA, Ljub-
ljanska 55, 1353 BOROVNICA, odg. s svo-
jim premož, vstop: 1. 5. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01811 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/12010/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5486203
Firma: SK COMMERCE trgovina

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 9. avgusta 105, 1410

ZAGORJE OB SAVI
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SNOJ MARJAN, Cesta ok-

tobrske revolucije 8, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 1.508.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
1. 1. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01812 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/07338/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5385890
Firma: KODAX Trgovsko podjetje

d.o.o. Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska 21, 1420 TR-

BOVLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAHKOVEC DARKO, Voj-

kova 73, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 4. 1990; MAHKOVEC VLADIMIRA,
Vojkova 73, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01813 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/11582/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5470676
Firma: BARBARA podjetje za prehra-

no, gostinstvo, trgovino in turizem,
d.o.o. Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 1. maja 14, 1430 HRA-
STNIK

Osnovni kapital: 1.830.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIŽNER DARINO, POD-

KRAJ 91, 1430 HRASTNIK, vložek:
1.830.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
29. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01814 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5309255
Firma: VULKOS podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrtnarija 16, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 4.142.000,00 SIT
Ustanovitelji: CASERMAN PAVEL, Vrt-

narija 16, 1360 VRHNIKA, vložek:
4.142.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
13. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
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od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01815 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/20941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5698405
Firma: WENS Organiziranje transpor-

ta, d.o.o., Vnanje Gorice Pot h gozdu 2,
61357 Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot h gozdu 2, 1357 NOTRA-
NJE GORICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATJAŠIČ FRANČIŠEK,

Pot h gozdu 2 VNANJE GORICE, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 750.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 14. 10. 1992;
ŠAUBERT BORIS, Ul. Zore Ragancin 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 20. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01816 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/22279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5742919
Firma: UNIKA d.o.o., trgovsko in pro-

izvodno podjetje, Ljubljana Vogelna 4
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vogelna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.724.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGAR JOŽE, Vogelna

4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 837.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 16. 2. 1993;
PAJAGIČ-BREGAR GOJKA, Vogelna 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 887.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01817 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/20159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5690536
Firma: KIK podjetje za razvojni inže-

niring, proizvodnjo in trgovino, uvoz-iz-
voz, Trbovlje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hohkrautova 14, 1420 TR-
BOVLJE

Osnovni kapital: 1.630.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORITNIK GVIDO, Hoh-

krautova 14, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.630.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
27. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01818 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/19220/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5656737
Firma: COMO & CO podjetje za po-

slovne storitve, d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta OF 42, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.784.626,00 SIT
Ustanovitelji: PREDANIČ JOŽICA, CE-

STA OF 42, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.784.626 SIT, ne   odgovarja, vstop:
19. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe

od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01819 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/07321/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5813832
Firma: MAC, MACERL & CO. Trgov-

sko podjetje, d.n.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Narof 17, 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRVAR NIVES, Prečna pot

8, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek: 400
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 30. 3.
1995; MACERL ANDREJ, Narof 17, 1411
IZLAKE, vložek: 1.600 SIT, odg. s svojim
premož, vstop: 30. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01820 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/22053/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5754682
Firma: TREBUŠAK Mesarstvo in trgo-

vina, d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mlinše n.h., 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 1.635.900,00 SIT
Ustanovitelji: TREBUŠAK MARJAN,

Mlinše n.h., 1411 IZLAKE, vložek:
1.635.900 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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.
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Sr-61556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01858 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/14484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5541905
Firma: SLADEK TRADE & CO. Im-

port-export, d.n.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 46

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Učakar 46, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLADEK ZLATKA, Ulica

bratov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož, vs-
top: 1. 3. 1995; SLADEK ZVONIMIR, Uli-
ca bratov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 1. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01859 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/33399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1528394
Firma: ROMA, TRČEK podjetje za pre-

vozništvo in storitve k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dragomerška 7, 1351 DRA-

GOMER
Ustanovitelji: TRČEK ROBERT, Brodar-

jev trg 3, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož, vstop: 26. 5. 2000; TRČEK MAR-
SELJ, Brodarjev trg 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 5. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01860 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/28534/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5971942
Firma: ORKUS HUMER k.d., Trgovina

in storitve
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta v Mestni log 45, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: HUMER IVANA, Cesta v

Mestni log 45, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož, vstop: 20. 9. 1996; KO-
CEN IVAN, Cesta v Mestni log 45, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 20. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01861 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/07122/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5376467
Firma: OBJEKTINŽENIRING Podjetje

za inženiring in marketing, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta II/3 a, Novo Polje,

1260 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.662.971,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČNIK CENE, NOVO

POLJE cesta 2/3a, 1260 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.662.971 SIT, ne   odgovarja, vstop:
5. 12. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01862 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/19595/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5670314
Firma: LUXMAN podjetje za trgovino,

storitve, gostinstvo, turizem, šport in re-
kreacijo, d.o.o., Ljubljana, Šišenska 49

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šišenska 49, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 5.360.252,00 SIT
Ustanovitelji: GALE MARKO, Šišenska

49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.360.252
SIT, ne   odgovarja, vstop: 19. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01863 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/08119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5393604
Firma: LAK trgovina, proizvodnja, iz-

voz-uvoz, d.o.o., Vrhovci
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta XVII št. 7, 1000 VR-

HOVCI
Osnovni kapital: 1.544.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERGANT JANA, Cesta

XVII št. 7, 1000 VRHOVCI, vložek:
772.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 6. 1990; BERGANT RAJKO, Cesta
XVII št. 7, 1000 VRHOVCI, vložek:
772.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01864 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/03082/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5319366
Firma: KODA PS INŽENIRING podjet-

je za marketing inženiring, projektira-
nje, montažo in proizvodnjo elektron-
skih naprav, d.o.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.674.239,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVSKI NIKOLA,

Žaucerjeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
837.119 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 11. 1989; KASTELIC TOMAŽ, Rašiška
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 368.332
SIT, ne   odgovarja, vstop: 1. 9. 1991;
JAMNIK RENATA, Mala Ilova gora 14,
1312 VIDEM-DOBREPOLJE, vložek:
267.878 SIT, ne   odgovarja, vstop:
1. 9. 1991; HABBE JURE, Maroltova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200.908 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01865 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/24994/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5823692
Firma: JAKŠE & TUŠAR, Vodenje go-

stinskih lokalov, d.n.o., Ljubljana, Mar-
tina Krpana 1

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Martina Krpana 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKŠE GREGOR (elektro-

energetik), Martina Krpana 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim
premož, vstop: 18. 11. 1993; TUŠAR
UROŠ (brez poklica), Mucherjeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož, vstop: 18. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01866 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/26845/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5918219
Firma: TERMINSKA BORZA d.o.o. sto-

ritve finančnih trgov Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenska c. 56, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVA LJUBLJANSKA

BANKA D.D. LJUBLJANA, Šubičeva 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 17. 11. 1995; SKB
BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 17. 11. 1995;
SPLOŠNA BANKA KOPER D.D. KOPER,
Pristaniuška 14, 6000 KOPER, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; GORENJSKA BANKA D.D.
KRANJ, Bleiweisova 1, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; PROBANKA D.D. MARI-
BOR, Gosposka 23, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; DBD D.O.O. NOVO ME-
STO, Novi trg 5, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 17. 11. 1995; LJUBLJANSKA BAN-
KA - SPLOŠNA BANKA VELENJE D.D.,
Rudarska 3, 3320 VELENJE, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; LJUBLJANSKA BANKA -
POMURSKA BANKA D.D. MURSKA Sobo-
ta, Kocljeva 14 a, 9000 MURSKA SOBO-
TA, vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 17. 11. 1995; BEMA LJUBLJANA
D.D., Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; B P H D.O.O. LJUBLJANA,
Tomšičeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; ABANČNA BORZNO PO-
SREDNIŠKA HIŠA, PODJETJE ZA trgova-
nje z vrednostnimi papirji d.d. Ljubljana,
Slovenska 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; UBK BANKA D.D. LJUB-
LJANA, Tržaška 116, 1111 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 17. 11. 1995; BANKA VIPA D.D.
NOVA GORICA, Kidričeva 7, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 34.090,91 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 17. 11. 1995; INATARA
BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D.,
LJUBLJANA, Železna cesta 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 1995; POTEZA
D.D. LJUBLJANA, Miklošičeva 7a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 1995; SLOVEN-
SKA INVESTICIJSKA BANKA D.D. LJUB-

LJANA, Čopova 38, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 17. 11. 1995; KOMERCIALNA
BANKA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA, Kotni-
kova 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; PM & A D.O.O. LJUBLJA-
NA, Njegoševa 23, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; PUBLIKUM BORZNO PO-
SREDOVANJE D.D. LJUBLJANA, Komen-
skega 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; PROXY BPD D.O.O. LJUB-
LJANA, Dalmatinova 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 17. 11. 1995; START D.O.O. LJUB-
LJANA, Dalmatinova 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 17. 11. 1995; SAVINJSKO BOR-
ZNO POSRDNIŠKA DRUŽBA D.D. ŽALEC,
Šmartinska 134, 3310 ŽALEC, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; TBH D.O.O. LJUBLJANA,
Zaloška 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; BANKA CREDITANSTALT
D.D. LJUBLJANA, Kotnikova 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 1995; BPD FI-
BA FIBA D.O.O. KOPER, Ferrarska 10,
6000 KOPER, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 1995; ILIRIKA
D.D. LJUBLJANA, Breg 22, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 17. 11. 1995; ALPOMA D.D.,
DOMŽALE, Ljubljanska 47, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 17. 11. 1995; BPH BONA
FIDE D.O.O. KOPER, Cesta Zore Perello
Godina 2, 6000 KOPER, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 11. 1995; MODRO BORZNO POSRE-
DNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA, Gornji trg
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91
SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 11. 1995;
MARIBORSKA BORZNOPOSREDNIŠKA
HIŠA D.O.O. MARIBOR, Vita Kraigherja
4/III, 2000 MARIBOR, vložek: 34.090,91
SIT, ne   odgovarja, vstop: 20. 11. 1995;
CAPITA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA
D.D. LJUBLJANA, Pražakova 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1995; PRIMOR-
SKI FINANČNI CENTER INTERFIN, BOR-
ZNO posredniška družba, d.o. o Koper,
Pristaniška 8, 6000 KOPER, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
20. 11. 1995; INTER TIMEX BORNO PO-
SREDOVANJE D.O.O. LJUBLJANA, Tivol-
ska 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
20. 11. 1995; PETROL BORZNO POSRE-
DNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA, Tivolska
44, 1000 LJUBLJANA, vložek: 34.090,91
SIT, ne   odgovarja, vstop: 20. 11. 1995;
MEDVEŠEK PUŠNIK TERMINSKO TRGO-
VANJE D.O.O. Ljubljana, Gradnikove bri-
gade 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
20. 11. 1995; TMB D.O.O. MARIBOR, St-
rossmayerjeva 13, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
20. 11. 1995; FACTOR BANKA D.D.
LJUBLJANA, Železna 16 p.p. 126, 1109
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LJUBLJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1995; SLOVEN-
SKA ZADRUŽNA KMETIJSKA BANKA D.D.
LJUBLJANA, Miklošičeva 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 20. 11. 1995; NIKA BPD D.D.
BREŽICE, Trg izgnancev 1, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 20. 11. 1995; PERSPEKTIVA
D.D. METLIKA, Kidričevo naselje, 8330
METLIKA, vložek: 34.090,91 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 20. 11. 1995; DADAS PO-
SLOVNI SISTEM D.D., Partizanska 13a,
2000 MARIBOR, vložek: 34.090,91 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 20. 11. 1995; GO-
RENJE BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA
D.O.O., Prešernova 8, 3320 VELENJE,
vložek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 20. 11. 1995; CELJSKA BORZNO-
POSREDNIŠKA HIŠA D.O.O., Prešernova
18, 3000 CELJE, vložek: 34.090,91 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 22. 11. 1995; VE-
RITAS BORZNA HIŠA D.O.O. MARIBOR,
Strossmayerjeva 11, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 34.090,91 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 11. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01867 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/18853/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5646065
Firma: M & A podjetje za trgovino,

storitve in prevoz, d.o.o., Kočevje, Ro-
zmanova ul. 26

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova ul.26, 1330 KO-
ČEVJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RESINOVIČ IGOR, Ro-

zmanova ulica 26, 1330 KOČEVJE, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe

od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01868 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/04599/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5318599
Firma: GRAMI Gradbeno podjetje,

Cerknica, d.o.o., Cesta 4. maja 63
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta 4. maja 63, 1380 CER-

KNICA
Osnovni kapital: 5.002.681,20 SIT
Ustanovitelji: MILER SAŠO, Cesta 4.

maja 63, 1380 CERKNICA, vložek:
3.501.876,90 SIT, ne   odgovarja, vstop:
2. 2. 1990; FORJANIČ ERNEST, Gorenje
Jezero 33, 1380 CERKNICA, vložek:
500.268,10 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 4. 1994; MULEC MILAN, Dolenja vas
101, 1380 CERKNICA, vložek:
500.268,10 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 4. 1994; OBREZA ALOJZ MILOŠ, Ce-
sta 4. maja 90, 1380 CERKNICA, vložek:
500.268,10 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01869 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/26033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5893372
Firma: FUTO, VOJINOVIĆ trgovsko

podjetje, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Jakčeva 27, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOJINOVIĆ JOVAN, JAK-

ČEVA 27, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož, vstop: 25. 1. 1995; TERZIĆ
VESNA, JAKČEVA 27, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da

se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01870 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/29467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1198114
Firma: FEROELEKTRO trgovina in

storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FEROELEKTRO D.D. SA

P.O. SARAJEVO MARŠALA TITA 48, Mar-
šala Tita 48, SARAJ SARAJEVO, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 9. 6.
1997; SAR-EMO D.O.O., TRGOVINA IN
SVETOVANJE, DUNAJSKA C. 156, LJUB-
LJANA, Dunajska cesta 156, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 750.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 9. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01871 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/07101/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5376017
Firma: ZALA trgovina na debelo in

drobno in storitve v blagovnem prome-
tu, proizvodnja d.o.o. Grosuplje, Pod
gozdom II/17

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod gozdom II/17, 1290
GROSUPLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARTINČIČ ŠPELA, Pod

gozdom II/17, 1290 GROSUPLJE, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 4. 1990; ŠOLN BRANKA, Vojkova 91,
1113 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 13. 9. 1990.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 21 / 11. 3. 2002 / Stran 2157

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01872 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/23085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5784557
Firma: SELEKTRON trgovsko in ser-

visno podjetje d.o.o. Vrhnika, Rožna uli-
ca 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna ulica 10, 1360 VRHNI-
KA

Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNAPIČ IZTOK, Rožna

ul. 10, 1360 VRHNIKA, vložek: 820.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 5. 4. 1993;
GANTAR BOJAN, Tržaška 83/a, 1370 LO-
GATEC, vložek: 820.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01873 z dne
26. 2. 2002 pod št. vložka 1/26292/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5893909
Firma: DINOS RECYCLING proizvo-

dno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.591.301,00 SIT
Ustanovitelji: ANDOLŠEK ALBIN, Bratov-

šova ploščad, 1000 LJUBLJANA, vložek:
35.403 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.

1994; BAJDARI ANTON, Črtomirova 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 29.220 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; BLATNIK
STANISLAV, Brezje 15, 1290 GROSUP-
LJE, vložek: 27.327 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1994; BOTONJIČ RAJIF, To-
pniška 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
35.979 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; BRATANIČ FRANČIŠKA, Obrije 31,
1000 LJUBLJANA, vložek: 32.014 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; CAFUTA
ZDENKA, Topniška 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 31.209 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; ČEHAJIĆ MUJO, Tržaška
272, 1000 LJUBLJANA, vložek: 30.002
SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10. 1994;
CERAR MARJAN, Prevoje 44, 1225 LU-
KOVICA, vložek: 24.913 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 28. 10. 1994; DOLNIČAR RAJ-
KO, Pod gradom 20, 1351 BREZOVICA,
vložek: 38.664 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; GORŠE VALENTIN, Ježa 31,
1000 LJUBLJANA - ČRNUČE, vložek:
26.925 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; HOČEVAR SLAVKO, Mokrška 62/a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 31.897 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; JANKNO-
VIČ DRAGIŠA, Topniška 30, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 29.693 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1994; JAVORNIK DUŠAN,
Bernekarjeva 31, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 27.753 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; JOVANOVIČ BORO, Prušni-
kova 59, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.777 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; KARIŽ LEOPOLD, Močnikova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 30.166 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; KOŠAK
ŠTEFAN, Novo polje c. 18/5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 51.356 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1994; KOVAČ ZDENKA,
Jakčeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
41.860 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; KURTOVIĆ VAHID, Prušnikova 59,
1000 LJUBLJANA, vložek: 37.860 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; MARIČ PA-
JO, Žorgova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.978 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; MILITAROV ERIKA, Glinškova plo-
ščad 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
30.979 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; MITRIČ JOLANDA, Kolodvorska 8,
1234 MENGEŠ, vložek: 32.712 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; MUŽEK
MATO, Zakrajškova 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 32.240 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; PEROVŠEK MARIJA, Mu-
cherjeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
32.240 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; POLJANŠEK IVANKA, Steletova 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 19.043 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; PREMK
FRANC, Škofjeloška 29, 1215 MEDVODE,
vložek: 28.463 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; SLABAJNA JOŽE, Novo po-
lje c. 18/7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
34.132 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; ŠLJIVAR VAHID, Topniška 30, 1000
LJUBLJANA, vložek: 31.976 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 28. 10. 1994; SOKAČ VE-
RA, Petkova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
28.628 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; STUPAR STEVO, Gregorčičeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 31.422 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; TRČEK

ZDRAVKO, Pot na polane 5, Dragomer,
1351 BREZOVICA, vložek: 35.517 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; ZEKO BO-
ŽO, Rašiška 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
26.498 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; ŠEBENIK FRANC, Plešivica 89,
1351 BREZOVICA, vložek: 31.209 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; VIRŠČEK
ANDREJ, Padlih borcev 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 77.571 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1994; REBRAČA STANKO,
Hudo 44, 1235 RADOMLJE, vložek:
96.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; BRODNIK NADA, Podgorska 22,
1330 KOČEVJE, vložek: 16.139 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; BRODNIK
MARJAN, Podgorska 22, 1330 KOČEVJE,
vložek: 24.686 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; ČAMPA FRANC, Koblarji 87,
1332 STARA CERKEV, vložek: 22.396 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; PRE-
MRL FRANC, Podgorska 54, 1330 KOČE-
VJE, vložek: 21.252 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1994; ŠKUFCA JOŽE, Ko-
lodvorska 3, 1330 KOČEVJE, vložek:
21.252 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; VUKOVIČ TEREZIJA, Kidričeva 14,
1330 KOČEVJE, vložek: 18.574 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; AVBAR
SLAVICA, Rožna dolina 17, 8233 MIRNA
PEČ, vložek: 28.881 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1994; LUZAR SLAVKO, Drej-
četova pot 3, 8000 NOVO MESTO, vložek:
36.443 SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; REZELJ BRANKO, Hmeljič 6, 8233
MIRNA PEČ, vložek: 30.282 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 28. 10. 1994; ŠTRAVS
SLAVKO, Gaberje 17, 8321 GABERJE, vlo-
žek: 22.237 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; RAJK FRANC, Gaberje,
8231 GABERJE, vložek: 24.059 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; GORŠE
JANEZ, Raučetna vas 18, 8333 SEMIČ,
vložek: 20.202 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; ŽLOGAR JOŽE, Businja vas
11, 8331 SUHOR, vložek: 24.992 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; MALNA-
RIČ ZDRAVKO, Vejar 2, 8330 METLIKA,
vložek: 24.757 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 10. 1994; KRAMAR JOŽE, Marof 15,
8233 MIRNA PEČ, vložek: 25.811 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1994; ŽNIDAR-
ŠIČ SIMONA, Apihova 16, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 30.712 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01876 z dne
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27. 2. 2002 pod št. vložka 1/13949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5549124
Firma: DEMEX proizvodno in storitve-

no podjetje, d.o.o., Dol pri Hrastniku,
Pod hribom 23

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod hribom 23, 1431 DOL
PRI HRASTNIKU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEŽELAK PAVLA, Pod Hri-

bom 23, 1431 DOL PRI HRASTNIKU, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01877 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/14320/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5550017
Firma: ERJAVEC podjetje za poslov-

no sveotvanje d.o.o. Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod Ostrim vrhom 31 b, 1420

TRBOVLJE
Osnovni kapital: 1.978.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERJAVEC EDVARD, Pod

Ostrim vrhom 31 b, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 989.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 1. 1992; PODLESNIK MOJCA, Pod
Ostrim vrhom 31 b, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 989.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01878 z dne

27. 2. 2002 pod št. vložka 1/21433/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5721105
Firma: KOVINASTROJ INŽENIRING

družba za projektiranje in marketing
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Adamičeva c. 36, 1290 GRO-
SUPLJE

Osnovni kapital: 1.500.072,00 SIT
Ustanovitelji: KOVINASTROJ GASTRO-

NOM D.D. GROSUPLJE, Adamičeva 36,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.500.072
SIT, ne   odgovarja, vstop: 2. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01879 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/24237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5785324
Firma: MARKOVC Podjetje za prevo-

ze v domačem in mednarodnem pro-
metu, d.o.o., Dobrova

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Razori 4, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 1.603.909,23 SIT
Ustanovitelji: VRHOVEC FRANC, Razo-

ri 4, 1356 DOBROVA, vložek:
1.603.909,23 SIT, ne   odgovarja, vstop:
8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01880 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/31835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1413546
Firma: FIPA TRADING d.o.o., zastop-

stva, trgovina, inženiring
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Horjul 218/a, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUBČIĆ GORDANA, Per-

kovčeva 42, SAMOBOR, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
13. 1. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01881 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/09775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5453267
Firma: POST - RA BLATNIK IN BLAT-

NIK trgovina in storitve, Stara cerkev
36, Stara cerkev d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cerkev 36, 1332 STA-
RA CERKEV

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLATNIK HENNIN DARIN-

KA, Stara cerkev 36, 1332 STARA CER-
KEV, vložek: 2.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 10. 11. 1990; BLATNIK AN-
GELA, Stara cerkev 36, 1332 STARA CER-
KEV, odg. s svojim premož, vstop: 21. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01882 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/17827/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5606683
Firma: PANTA RHEI SINEZA svetova-

nje in kadrovsko organizacijski inženi-
ring, Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska cesta 11, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANTA RHEI, PODJETJE

ZA TEKOČE IN INVESTICIJSKO vzdrževa-
nje, d.o.o., Dolenjska c. 11, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.200.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1992; DJUKANOVIČ
DUŠAN, Bratov Učakar 86, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 150.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1992; TERPIN MILAN,
Švabičeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01883 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/27165/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5926076
Firma: NAKO TRADE trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Bilečanska 4
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bilečanska 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEGOVIČ ASIM, Svinjašni-

ca 216, ZAVIDOVIČI, vložek: 750.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 4. 12. 1995; OME-
RAŠEVIČ NURAGA, Lijevača, ZAVIDOVIČI,
vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 4. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01884 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/15780/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5573297
Firma: MONTAF LOKAR - MIKLAVC

proizvodno, založniško in trgovinsko
podjetje, d.n.o., Polhov Gradec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Babna gora 32, 1355 POL-
HOV GRADEC

Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVC NANDE FERDI-

NAND, Babna gora 32, 1355 POLHOV
GRADEC, vložek: 4.500 SIT, odg. s svo-
jim premož, vstop: 26. 2. 1992; LOKAR
TOMAŽ, Vodnikova 44, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.500 SIT, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01885 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/16414/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5590612
Firma: MITROS-STUPAR Družba za tr-

govino, uvoz-izvoz in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. V/2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna dolina c. V/2, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.519.021,00 SIT
Ustanovitelji: STUPAR VLADO, Galjevi-

ca 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
802.513 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1992; STUPAR DEJAN, Galjevica
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 535.008
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 3. 1992;
STUPAR DAMJAN, Galjevica 38, 1000
LJUBLJANA, vložek: 181.500 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01886 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/13212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5517354
Firma: MEDIA PRO promocijska de-

javnost d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 11,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIN NEVENKA, Cesta

I. maja 61, 4000 KRANJ, vložek: 750.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 11. 1997;
KOMAC VITO, Čezsoča 75, 5230 BOVEC,
vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 12. 11. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01887 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/20706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5696534
Firma: ORINOCO marketing d.o.o.

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 136, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLJAČ MARKO, Muchar-

jeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
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družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01888 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/29210/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1125303
Firma: NIPCON založništvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jarše 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVONJA BRANISLAV, Bu-

levar 23. oktobra 56, NOVI SAD, ZRJ, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
20. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01889 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/25415/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5846986
Firma: MG KOMERCE podjetje za tr-

govske in storitvene dejavnosti d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Posavskega 38, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLTNAR MARJAN, Sch-

weizerstrasse 42, 6844 ALTACH, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 3.
1994; GOLTNAR MARIJA, Schweizerstra-
sse 42, 6844 ALTACH, vložek: 750.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01890 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/29006/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1124226
Firma: NESOS Veletrgovina Veletrgo-

vina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 27, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENDA PRIMOŽ, Prušni-

kova ulica 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 1. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01891 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/19294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5637686
Firma: LANTERNA d.o.o., podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, Ljubljana,
Ajdovščina 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ajdovščina 3, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.995.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRVATSKA NAKLADA

ZVUKA I SLIKE D.D., Medjugorska 61, ZA-
GREB HRVAŠKA, vložek: 1.995.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01892 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/11100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5461839
Firma: PET PLUS d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino živilskih proizvo-
dov, marketing, zastopanje tujih par-
tnerjev in konsignacijo Ljubljana, Roj-
čeva 20

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rojčeva 20, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 3.137.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIKAR MATJAŽ, Rojčeva

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.137.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01893 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/31538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1363654
Firma: MANHATTAN CLUB družba za

gostinske storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 25, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK KLEMEN, Pot

Draga Jakopiča 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 1. 1999; JAMNIŠEK IGOR, Ku-
mrovška ulica 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 1. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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-
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ske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01894 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/27588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5935768
Firma: MT MAXIMO mednarodna tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOZINŠEK DUŠAN, Smr-

jene 74, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01895 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/27109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5920108
Firma: M.I.L. LOPARIČ & MATEJ pro-

izvodnja, trgovina in storitev, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trdinova 5, 1236 TRZIN
Ustanovitelji: LOPARIČ IVICA, Rebolje-

va 24, 1234 TRZIN, odg. s svojim premož,
vstop: 20. 10. 1995; LOPARIČ MATEJ,
Reboljeva 24, 1234 TRZIN, odg. s svojim
premož, vstop: 20. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01896 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/04070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5320143
Firma: KOSOBRIN trgovina s semeni

na debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana,
Vodnikova 89

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pretnarjeva 1, 1210 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 4.493.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALUŠNIK MATJAŽ, Pret-

narjeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.493.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01981 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/21404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5747830
Firma: I2S Inženiring informacijskih

sistemov d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 5.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOTOŠEK IRENA, Ježa

47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 1. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01982 z dne

28. 2. 2002 pod št. vložka 1/33057/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1507656
Firma: INVENTA 2000 trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stanežiče 9 a, 1210 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLUT ANDREJKA, Hladil-

niška pot 26 a, 1129 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 2. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01983 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/19224/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5664101
Firma: INŠTITUT ZA DIREKTNI MAR-

KETING podjetje za marketinške razi-
skave in svetovanje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva cesta 38, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.616.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ZMAGO, Bratov

Kotar 18, 1234 MENGEŠ TRZIN, vložek:
1.616.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01984 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/21509/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5728533
Firma: ISS SAQI Podjetje za trgovi-

no, storitve, export-import, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISMAIL SAQI, Videm 41,

1312 VIDEM DOBREPOLJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
4. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01985 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/02638/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5280397
Firma: GAMBIT proizvodnja elektron-

skih naprav, d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Savska 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.805.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA RAZVOJ d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.805.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01986 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/24002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5799996
Firma: GO & GO DESIGN AJDIČ di-

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

odgovornostjo
Sedež: Livada 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 105.900,00 SIT
Ustanovitelji: AJDIČ GORAZD, Livada

25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 52.950
SIT, odg. s svojim premož, vstop:
16. 6. 1993; AJDIČ GORANA, Livada 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 52.950 SIT,
odg. s svojim premož, vstop: 16. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01987 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/30240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1273116
Firma: GIM-IVAŠIĆ IN DRUŽBENIKI

družba za trgovino, storitve in svetova-
nje d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova ul. 28, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: IVAŠIĆ VLADIMIR, Prušni-
kova ul. 28, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož, vstop: 16. 2. 1998; IVAŠIĆ
LILJANA, Prušnikova ul. 28, 1000 LJUB-
LJANA, ne   odgovarja, vstop: 16. 2. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01988 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/19883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5672899

Firma: GEOSTUDIO d.o.o., Družba za
mednarodno trgovino in storitve preva-
janja, Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Voje 14, 1357 NOTRANJE
GORICE

Osnovni kapital: 1.599.300,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠLAR ALENKA, V Voje

14, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
1.599.300 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01989 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/16677/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5612411
Firma: METALEX LAZNIK IN DRUŽ-

BENIKI d.n.o., podjetje za obdelavo ko-
vin, plastike in lesa, Taborniška pot 22,
Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Taborniška pot 22, 1430
HRASTNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZNIK EMIL, Taborniška

pot 22, 1430 HRASTNIK, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož, vstop:
22. 4. 1992; PIRNAVAR EDVARD, Tabor-
niška pot 22, 1430 HRASTNIK, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
22. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01990 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/08321/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5411211
Firma: LIPA TRADE Trgovsko podjet-

je, d.o.o. Črdenc 9, Dol pri Hrastniku
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Črdenc 9, 1431 DOL PRI

HRASTNIKU
Osnovni kapital: 1.543.658,00 SIT
Ustanovitelji: MARINKO FRANČIŠKA,

Črdenc 9, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
vložek: 771.829 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 21. 8. 1990; MARINKO MIRA, Sevce
1, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
771.829 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 Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01991 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/23046/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5800943
Firma: MN ROYAL NAVRBAC & CO,

trgovina, eksport - import, d.n.o., Kiso-
vec, SO Zagorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Petelinkarjeva 5, 1412 KISO-
VEC

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAVRBAC MILE, Petelin-

karjeva 5, 1412 KISOVEC, vložek: 50.000
SIT, odg. s svojim premož, vstop:
26. 1. 1993; NAVRBAC MARJETA, Pete-
linkarjeva 5, 1412 KISOVEC, vložek:
50.000 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 Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01992 z dne

28. 2. 2002 pod št. vložka 1/20565/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5697549
Firma: PRVIH DESET proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o., Ljubljana, Ne-
ubergerjeva 17

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neubergerjeva 17, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: URŠEJ BOGOMIR, Marol-

tova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
9. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01993 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/29809/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5710847
Firma: PRINC 2000 podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Malči Beličeve 63, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPET GREGOR, Ul. Mal-

či Beličeve 63, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01994 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/23501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5782317
Firma: RIVAUX storitveno in posre-

dniško podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Plešičeva 31, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: SODJA PATRICIJA IRE-

NA, Plešičeva ul. 31, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.080.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 6. 4. 1993; LESKOVAR MITJA,
Klemenčičeva 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 720.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-61607

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2002/01995 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/17459/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za sub-
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5887992
Firma: ROTOR COMMERCE - ČERNE

IN PARTNER podjetje za trgovino in fi-
nance, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomeje-
no odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.900,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE MILAN, Tesovni-

kova ulica 64 a, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 4.450 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 7. 4. 1992; BORIS KLEMENČIČ,
Zgornje Pirniče 142, 1215 MEDVODE,
vložek: 4.450 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 27. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-61608

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2002/01996 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/08047/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5822661
Firma: SEAM COMMERCE Trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Štihova 23, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDARPAŠIĆ HUSNIJA,

Podmilščakova 16, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
8. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61609

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2002/01997 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/28532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5967147
Firma: MARVIN & OTTO storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vilharjeva 27, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARVIN & OTTO, D.O.O.,

LJUBLJANA, Švabičeva 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.050.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 30. 12. 1996; NOSE BARBA-
RA, Ulica 9. junija 17, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 450.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 10. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01998 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/22715/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5829623
Firma: MATIJA Proizvodnja, storitve,

trgovina d.o.o. Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Detelova 13, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.040,00 SIT
Ustanovitelji: ZIBELNIK MATIJA, Zavrti

št. 5, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.500.040
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 Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01999 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/15402/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5556449
Firma: LUTOVAC PLUS Geodezija,

storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Igriška 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.937.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUTOVAC JEREMIJA,

PLEŠIČEVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.937.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02000 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/24125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5770777
Firma: LUPUS trgovina in storitve

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koprska 104, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.509.500,00 SIT
Ustanovitelji: BEGIČ VELIMIR, Uskoška

17, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.509.500
SIT, ne   odgovarja, vstop: 8. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02001 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/27958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5945461
Firma: LESNINA MIRAMARE Trgov-

sko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Mestni Log 90, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNINA TRGOVINA, TR-

GOVSKO PODJETJE D.D., Parmova 53,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 7. 5. 1996; SMOLE
MARKO, Lamutova ul. 16, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 7. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02002 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/29318/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1196197



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 21 / 11. 3. 2002 / Stran 2165

Firma: KONTRADE družba za proiz-
vodnjo, trgovino, zastopanje, pos- re-
dovanje pri prometu blaga in storitev,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Kneza Koclja 1, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPINDLER ANDREJ, Kne-

za Koclja ulica 1, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.020.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 4. 1997; NOVAK MARIJA, Videm 38
A, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, vložek:
245.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 4.
1997; KUMŠE DANICA, Brezje pri Dobro-
vi 35, 1356 DOBROVA, vložek: 245.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 4. 1997;
BOH MARJETA, Aličeva ulica 1, 1261
LJUBLJANA DOBRUNJE, vložek: 245.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 4. 1997;
BRODNIK GORAZD, Kamnica 28, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 245.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 22. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02003 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/29885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1216031
Firma: MAKS, BENULIČ IN OSTALI

posredovanje pri prometu z nepremič-
ninami, d.n.o. Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tivolska 40, 1000 LJUBLJA-
NA

Ustanovitelji: BENULIČ ZORA, Tivolska
40, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 25. 9. 1997; BENULIČ UR-
ŠKA, Tivolska 40, 1000 LJUBLJANA, odg.
s svojim premož, vstop: 25. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem

sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02004 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/05428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5459362
Firma: PROMING inženiring, proiz-

vodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 367

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 367, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.252.000,00 SIT
Ustanovitelji: DAMJANOVIČ DAMJAN,

Kristanova 14, 8000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 2.252.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02005 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/13307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5522218
Firma: SOFORA Podjetje za izvoz,

uvoz in trgovino, marketing in storitve
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Železna cesta 14, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.338.800,00 SIT
Ustanovitelji: KRIVEC ALEKSANDRA,

Zvezda 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.338.800 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02006 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/22537/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5759641
Firma: P Q Proizvodnja, inženiring,

trgovina d.o.o. Velike Lašče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velike Lašče 80, 1315 VELI-

KE LAŠČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK SONJA, Velike

Lašče 80, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 4. 1993; PEČNIK TOMAŽ, Velike La-
šče 80, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02007 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/23385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5790581
Firma: TIMCO Nove tehnologije,

d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 14
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 14, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.603.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNC BOJAN, Miklošiče-

va 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.603.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.
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Sr-61620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02008 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/25504/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5838720
Firma: TAJČ & CO Marketing in trgo-

vina d.n.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ogrinčeva 16, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: TAJČ ROBERT, Ulica Bo-

rica Kidriča 30, 1240 KAMNIK, odg. s svo-
jim premož, vstop: 1. 4. 1994; TAJČ ZO-
RA, Zelena pot 11, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož, vstop: 1. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02009 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/27479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5932068
Firma: TAJM, JANEŽIČ&CO. trženje

in storitve, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Vodnikova 165, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ IVO, APIHOVA

20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož, vstop: 10. 1. 1996;
JANEŽIČ TJAŠA, VODNIKOVA 165, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 10. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02010 z dne

28. 2. 2002 pod št. vložka 1/28300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5959284
Firma: PORT, VRANČIČ IN DRUŽBE-

NIK trgovina in storitve k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pugljeva 7, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRANČIČ MARKO, Puglje-

va 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 29. 7.
1996; ŠPETIČ PETER, Pugljeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 29. 7. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02011 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/29727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1198106
Firma: SUPER TIGER varovanje,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Železna cesta 14, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJKOVIĆ ZORAN, Pov-

šetova 57, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 5. 9.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/02012 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/30340/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1271474
Firma: STUDIO KVATERNIK, MAROVT

& CO. alternativne oblike zdravljenja,
d.n.o., Log pri Brezovici

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Molska cesta 21, 1351 BRE-
ZOVICA

Ustanovitelji: KVATERNIK JANEZ, Ljub-
ljanska 1b, 1240 KAMNIK, odg. s svojim
premož, vstop: 19. 1. 1998; RIFL CVET-
KA, Ljubljanska 1b, 1240 KAMNIK, odg. s
svojim premož, vstop: 19. 1. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

MARIBOR

Sr-61507
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00757 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/09532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5900697
Firma: RDZ trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Fram 97/b, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBUNČIČ ZORKA,

Fram 97/b, 2313 FRAM, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61508
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00758 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/05851/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5627923
Firma: VELIKA trgovina in proizvod-

nja d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zg. Velka 32, 2213 ZGOR-

NJA VELKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KIROFF ROZA, Zg. Velka

32, 2213 ZGORNJA VELKA, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61509
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00759 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/02507/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355320
Firma: AVTO-HOBBY družba za pro-

dajo avto delov in športne opreme
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 16, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 1.545.500,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ČRTOMIR, Gospo-

svetska 37, 2000 MARIBOR, vložek:
1.526.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 7. 1990; BOŽIČ MARIJA, Gosposvet-
ska 37, 2000 MARIBOR, vložek: 19.500
SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61510
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00760 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/07958/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5746159
Firma: PRISAM trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška c. 32, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠRIMPF PRIMOŽ, Kreko-

va 27, 2000 MARIBOR, vložek: 752.500
SIT, ne   odgovarja, vstop: 15. 3. 1993;
STRAH SAMO, Plečnikova 1, 2000 MARI-
BOR, vložek: 752.500 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61511
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00761 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/04932/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5284996
Firma: GROŠL trgovsko, storitveno in

gostinsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ličarska ul. 3 Radizel, 2312

OREHOVA VAS
Osnovni kapital: 1.599.780,00 SIT
Ustanovitelji: GROŠL IVANKA, Ličarska

ul.3, Radizel, 2312 OREHOVA VAS, vlo-
žek: 799.890 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 4. 1994; GROŠL IVANA, Ličarska
ul. 3, Radizel, 2312 OREHOVA VAS, vlo-
žek: 799.890 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61512
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00762 z dne

19. 2. 2002 pod št. vložka 1/09371/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5868408
Firma: WINDISCH GRAETZ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FUERST ZU WINDISCH

GRAETZ ANTON, Siggen 40, ARGENBU-
EHL NEMČIJA, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61513
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00763 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/06905/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5885019
Firma: MOJANA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zrkovska 85, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.652.000,00 SIT
Ustanovitelji: AJTNIK JANEZ, Groharje-

va 5, 2000 MARIBOR, vložek: 1.652.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61514
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00764 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/10437/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5585449
Firma: RAJK trgovsko-gostinsko pod-

jetje d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bezenškova ulica 68, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.261.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJK BOJAN, Leninova

ulica 2, 9250 GORNJA RADGONA, vlo-
žek: 2.261.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61515
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00765 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/01082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5301467
Firma: ZOM trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska 13/a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO MARTINA, Med-

vedova 10, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; ZORKO MATJAŽ, Gregor-
čičeva 21/a, 2000 MARIBOR, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 15. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61516
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00766 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/02270/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5519217
Firma: BIG računalništvo, inženiring,

proizvodnja in trgovina d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Luke Kruniča 11, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 1.538.100,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ IGOR, Ul. Luke

Kruniča 11, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.538.100 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61517
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00767 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/01387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5331692
Firma: BREZOČNIK trgovsko podjet-

je d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ob Radoljni 56, 2344 LO-

VRENC NA POHORJU
Osnovni kapital: 1.651.289,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOČNIK JOŽICA, Ob

Radoljni 56, 2344 LOVRENC NA POHOR-
JU, vložek: 1.651.289 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61518
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00768 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/01647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5336805
Firma: PERFEKTA-PLANINC & CO.

podjetje za marketing, inženiring in in-
telektualne storitve k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Bevkova 3, 2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK STANISLAV - ko-

manditist, Veluščkova 1/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 24. 3. 1995; PLANINC MILAN -
komplementar, Bevkova ul. 3, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož, vstop: 24. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61519
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00769 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/04390/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5568200
Firma: MARTRANS prevozniško pod-

jetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lenardonova 4, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.543.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLISAR IVO, Lenardonova

4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.532.200
SIT, ne   odgovarja, vstop: 25. 6. 1991;
WEINGERL OTMAR, Babnikova ul. 5,
2000 MARIBOR, vložek: 10.800 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61520
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00770 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/03876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5495784
Firma: BO & MA turizem in trgovina

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Ob ribniku 74, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELJAK DUŠAN, Ob ri-

bniku 74, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61521
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00771 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/03156/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5446627
Firma: BROD podjetje za inženiring,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lackova 96, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.611.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEC ZMAGOSLAV,

Lackova 96, 2000 MARIBOR, vložek:
2.611.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61522
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00772 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/03455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5482143
Firma: MAJ trgovsko in posredniško

podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Počitniško naselje 17, 2344

LOVRENC NA POHORJU
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LADINEK ANTON, Počit-

niško naselje 17, 2344 LOVRENC NA PO-

HORJU, vložek: 1.502.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 12. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61523
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00773 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/02988/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5450993
Firma: EFEKT IMPEX-ŠALAMUN &

CO. mednarodna trgovina in špedicija
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pionirska 1, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 2.400,00 SIT
Ustanovitelji: ŠALAMUN MAJA - raču-

nalniški tehnik, Pionirska 1, 2331 PRA-
GERSKO, vložek: 1.200 SIT, odg. s svo-
jim premož, vstop: 30. 5. 1994; ŠALAMUN
JASNA - strojni tehnik, Pionirska 1, 2331
PRAGERSKO, vložek: 1.200 SIT, odg. s
svojim premož, vstop: 30. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61524
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00777 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/07816/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5732646
Firma: KO & SO podjetje za trgovino,

gostinstvo, export-import d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Meljski dol 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.875.260,40 SIT
Ustanovitelji: KOJZEK ALOJZ, Šentilj-

ska cesta 17, 2000 MARIBOR, vložek:

1.875.260,40 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper
sklep o začetku izbrisa zavrnjen, je sodi-
šče na podlagi prvega odstavka 32. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) odloči-
lo, da se v izreku navedena gospodarska
družba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

NOVA GORICA

Sr-61415
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00193 z dne
22. 2. 2002 pod št. vložka 1/00434/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5304113
Firma: MIPRO Podjetje za inženiring,

marketing, svetovanje, komercialno po-
sredovanje, zastopanje, promet blaga
na debelo in drobno ter proizvodnjo
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Liskur 19, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CURK VLADIMIR, LISKUR

19, 5000 NOVA GORICA, vložek:
900.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 11. 1989; CURK LAURA, LISKUR 19,
5000 NOVA GORICA, vložek: 600.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 25. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61416
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00205 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: LIJAK Splošna obrtna zadru-
ga Volčja draga v ustanavljanju

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Volčja draga 61, 5293 VOL-

ČJA DRAGA
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Osnovni kapital: 70,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ ALBERT, 8341

DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, vs-
top: 24. 9. 1988; KOVAČIČ ALOJZ, 8341
DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, vs-
top: 24. 9. 1988; KOVAČIČ RAFAEL,
8341 DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo,
vstop: 24. 9. 1988; KOVAČIČ IVAN, 8341
DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, vs-
top: 24. 9. 1988; LAPAJNE JELKO, 8341
DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, vs-
top: 24. 9. 1988; VODOPIVEC VILI, 8341
DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo, vs-
top: 24. 9. 1988; ČERMELJ STOJAN,
8341 DORNBERK, vložek: 10 SIT, ostalo,
vstop: 24. 9. 1988.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61417
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00206 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03537/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5919258
Firma: N & K Trgovina na drobno in

debelo d.o.o. Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 157/E, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NANUT VALTER, MIREN

157/E, 5291 MIREN, vložek: 1.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 7. 9. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61418
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00207 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03450/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5884071

Firma: SMART STORE Storitve - trgo-
vina d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornje Cerovo 18, 5211 KOJ-
SKO

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGANTIČ NIKOLAJ,

GORNJE CEROVO 18, 5211 KOJSKO,
vložek: 375.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 19. 12. 1994; ROSSI ROSELLA, VIA
BALLIANA 22, SAN DONA’ DI PIAVE, vlo-
žek: 375.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 2. 1997; FOGLIA-PARRUCIN PAOLA,
VIA FRAZ. SIMONE 106, VALLE MOSSO,
vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 6. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61419
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00208 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5888450
Firma: INTERCONT PLUS Posredova-

nje in trgovina d.o.o. Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kaninska vas 16, 5230 BO-

VEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TUŠAK IVAN, KANINSKA

VAS 16, 5230 BOVEC, vložek: 1.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 4. 1. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61420
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00209 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03228/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5790948
Firma: GOLEX Lesna industrija d.o.o.

Godovič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Godovič, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNA INDUSTRIJA IDRI-

JA D.O.O., SPODNJA IDRIJA, 5281
SPODNJA IDRIJA, vložek: 2.150.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61421
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00210 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02370/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5612926
Firma: MIAA d.o.o. Trgovina in inže-

niring Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Otlica 46, 5270 AJDOVŠČI-

NA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: COTIČ ZVONKO, RENŠKI

PODKRAJ 49, 5292 RENČE, vložek:
754.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; POLANC ROMUALD, OTLI-
CA 46, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
754.000 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 Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61422
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00211 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01152/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5404606
Firma: PIŠLJAR Trgovsko - proizvo-

dno podjetje d.o.o. Godovič 30, Idrija
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Godovič 30, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 1.583.704,45 SIT
Ustanovitelji: PIŠLJAR MIROSLAV, GO-

DOVIČ 30, 5280 IDRIJA, vložek:
1.583.704,45 SIT, ne   odgovarja, vstop:
27. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61423
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00212 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00522/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5318220
Firma: TERCA Trgovina d.o.o. Ajdov-

ščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 29, 5270 AJDOV-

ŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PELICON EDVARD, LA-

VRIČEVA 1, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; VELIKONJA MARJAN, KI-
DRIČEVA 29, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61424
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00213 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5550866
Firma: KORADIN COMMERCE Proiz-

vodnja, trgovina d.o.o. Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Goriška 56, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 4.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORADIN VALTER, GRA-

DNIKOVE BRIGADE 51, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 3.780.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 15. 1. 1992; KORADIN
ALENKA, GRADNIKOVE BRIGADE 51,
5000 NOVA GORICA, vložek: 420.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 16. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61425
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00214 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02951/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5744024
Firma: INTERNATIONAL ELECTRO-

NICS Elektronski izdelki d.o.o. Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 159.595,00 SIT
Ustanovitelji: MAURO ROBERTO, DEL

CASTELLIERE N. 27, TRIESTE, ITALIA,
vložek: 159.595 SIT, ostalo, vstop:
11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61426
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00215 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5669081
Firma: KERITAL Trgovina, zastopa-

nje, storitve d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Soška 17, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURLAN MILENA, Hum

21, 5211 KOJSKO, vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 2. 1990; ŠTEKAR
DANILO, HUM 68 A, 5211 KOJSKO, vlo-
žek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61427
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00216 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5779057
Firma: SLOLEN d.o.o. Proizvodnja in

trgovina, Kanal
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ajba 13/a, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IUS SONJA, IX. KORPUS

79, 5250 SOLKAN, vložek: 1.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 31. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61428
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00217 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5464692
Firma: STARI TEATER Zabavno kul-

turne dejavnosti in gostinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 29,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: PETERNELJ IGOR, GRA-
DNIKOVE BRIGADE 29, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61429
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00218 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5450101
Firma: EMS Zastopstvo, proizvodnja,

storitve in trgovina Zalošče, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zalošče 30 m, 5294 DOR-

NBERK
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽONTAR DRAGO, CAN-

KARJEVA 17, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.502.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
9. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61430
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00219 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5532175
Firma: NORTH WEST IMPORT EXPO-

RT Trgovina, gostinstvo in turizem
d.o.o. Log pod Mangartom

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log pod Mangartom 31,
5231 LOG POD MANGARTOM

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TERSTENJAK NIKOLAJ,

P.O. box Missoula, MISSOULA, vložek:

500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 12. 1994; TERSTENJAK BOŽIDARKA,
LOG POD MANGARTOM 31, 5231 LOG
POD MANGARTOM, vložek: 500.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 12. 12. 1994; EL-
MER TODD LYONE, OREGON, OREGON,
vložek: 500.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 12. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61431
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00220 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827515
Firma: DIGIS Distribucija gospodinj-

skih in industrijskih strojev d.o.o. Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vetrišče 8, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIAVEZ ELIZABETA, VIA

DEI FAITI 61, GORIZIA, ITALIA, vložek:
1.200.000 SIT, ostalo, vstop:
22. 12. 1993; RIAVEZ EMILIO, VIA CA-
PRIN 11, GORIZIA, ITALIA, vložek:
150.000 SIT, ostalo, vstop: 22. 12. 1993;
RIAVEZ ELEONORA, VIA CIPRIANI 24 A,
GORIZIA, ITALIA, vložek: 75.000 SIT, osta-
lo, vstop: 22. 12. 1993; PODGORNIK DA-
VID, IX. KORPUS 55, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 75.000 SIT, ostalo, vstop:
22. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61432
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00221 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02667/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5681057
Firma: BAFTIR Trgovina in gradbe-

ništvo d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zatolmin 4, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEJDINOSKI BESIM, LA-

BUNIŠTA, STRUG STRUGA, MAKEDONI-
JA, vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 30. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61433
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00222 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00952/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5382866
Firma: TAJO turistične storitve d.o.o.

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod Gričem 3, Rožna dolina,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK JOŽEF, GRADNI-

KOVE BRIGADE 4, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 9. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61434
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00223 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1192850
Firma: RU-AL WOOD Transport in tr-

govina d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Žablje 45/A, 5263 DO-
BRAVLJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER ALEŠ, MALE ŽAB-

LJE 45A, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61435
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00224 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5904889
Firma: A - BURJA Svetovanje, trgovi-

na, računovodske storitve d.o.o. Prešer-
nova ulica 2b, Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova ulica 2b, 5270
AJDOVŠČINA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBRTNA ZADRUGA BUR-

JA P.O. AJDOVŠČINA, PREŠERNOVA 2B,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 30. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61436
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00225 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1199811
Firma: TASKOGRAD Gradbeništvo in

storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Tolminskih puntarjev 12,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARSLANOSKI TASIM,

PODGORCI, STRUGA, MAKEDONIJA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 7. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61437
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00226 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03576/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5934486
Firma: MIX-COMM PAVŠIČ & CO. Tr-

ženje, posredovanje, izvoz-uvoz d.n.o.
Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjeva 4, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVŠIČ ERNESTA, BE-

BLERJEVA 4, 5280 IDRIJA, vložek: 2.000
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 29. 12.
1995; TUŠAR SLAVKO, BEBLERJEVA 4,
5280 IDRIJA, vložek: 2.000 SIT, odg. s
svojim premož, vstop: 29. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61438
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00227 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01331/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5443822
Firma: ORTHOS Trgovina in svetova-

nje d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ledine 101 b, 5000 NOVA

GORICA

Osnovni kapital: 1.528.684,00 SIT
Ustanovitelji: VIHER STANISLAVA, KI-

DRIČEVA 32/A, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.528.684 SIT, ne   odgovarja, vstop:
9. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61439
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00228 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5805490
Firma: PEKS N & M TOMAŽIČ Trgovi-

na in ekonomske storitve d.n.o. Vrtojba
Zapučke 5

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapučke 5, Vrtojba, 5290
ŠEMPETER

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ MATJAŽ, ZA-

PUČKE 5, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 40.000 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 1. 7. 1993; TOMAŽIČ NEDA, ZA-
PUČKE 5, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 60.000 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61440
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00229 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03407/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5463564
Firma: V & N MOREX Uvoz-izvoz d.o.o.

Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zatolmin 1/c, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: MORATO VILI, BRUNOV
DREVORED 12, 5220 TOLMIN, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 7.
1994; MORATO NATAŠA, BRUNOV DRE-
VORED 12, 5220 TOLMIN, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 7.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61442
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00230 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03724/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1214306
Firma: INTERACTIVE Zabaviščna in

gostinska dejavnost d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. Ivana Regenta 45, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGANTIČ SIMON,

GORNJE CEROVO 18, 5211 KOJSKO,
vložek: 500.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 4. 8. 1997; ZUCCHIATI PETER, IVA-
NA REGENTA 45, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 500.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 4. 8. 1997; KOVAČEVIĆ EDIN, ER-
JAVČEVA 13, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
4. 8. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61444
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00231 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02724/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5684501
Firma: ROTO - SPORT ROVŠČEK IN

PARTNER Trgovina, turizem in storitve
d.n.o. Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brunov drevored 11, 5220
TOLMIN

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROVŠČEK TOMAŽ, MO-

DREJ 48, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
8. 12. 1992; ROVŠČEK DRAGICA, MO-
DREJ 48, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
50.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
8. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61446
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00232 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02984/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: LETALSKI CENTER BOVEC
d.o.o. Podjetje za šport in turizem Bo-
vec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brdo 27, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 1.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERRA DARJO, BRDO

27, 5230 BOVEC, vložek: 97.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1993; BOZJA
DARJO, PREKOMORSKIH BRIGAD 14,
5220 TOLMIN, vložek: 97.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1993; COSTAN-
TINI IZTOK, POLJUBINJ 24 B, 5220 TOL-
MIN, vložek: 97.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 12. 3. 1993; CUGELJ SEBASTIAN,
MOST NA SOČI 91, 5216 MOST NA SO-
ČI, vložek: 69.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 12. 3. 1993; ČOPI MARKO, MALA
VAS 96, 5230 BOVEC, vložek: 97.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 3. 1993;
ERŽEN BENJAMIN, SLAP OB IDRIJCI
36/E, 5283 SLAP OB IDRIJCI, vložek:
97.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; FLAJS VIKTOR, TOLMINSK.
PUNTA 1 A, 5220 TOLMIN, vložek:
69.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; KAVČIČ DEJAN, ERJAVČE-
VA 51, 5000 NOVA GORICA, vložek:
97.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; KUK BORUT, BRDO 19,
5230 BOVEC, vložek: 69.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 12. 3. 1993; MARTINČIČ
BOŽA, TRG NA STAVBAH 134, 1270 LITI-
JA, vložek: 97.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 12. 3. 1993; NOVAK BRANKO,
KLANC 31, 5230 BOVEC, vložek: 97.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 3. 1993;
PRINČIČ FERDO, ŽAGARJEVA 6, 5220

TOLMIN, vložek: 97.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 12. 3. 1993; PIRIH STOJAN,
PREGLJEV TRG 5, 5220 TOLMIN, vložek:
97.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; STRMLJAN DANIELA, MAN-
CE KOMANOVE 37, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 97.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; ŠORLI ZORAN, PREKO-
MOR. BRIG. 5, 5220 TOLMIN, vložek:
97.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; TALJAT JULIJAN MLD, ILIR-
SKA 10, 5220 TOLMIN, vložek: 97.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 3. 1993;
VELIKONJA ZVONKO, ŽAGARJEVA 5,
5220 TOLMIN, vložek: 97.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1993; ŽGAJNAR
IGOR, MALA VAS 96, 5230 BOVEC, vlo-
žek: 97.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61448
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00233 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5416833
Firma: FRAMIX-INT Trgovina in po-

slovne storitve d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljubin 24 a, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.641.276,00 SIT
Ustanovitelji: SIMČIČ FRANC, POLJU-

BINJ 24 A, 5220 TOLMIN, vložek:
1.641.276 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61450
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00234 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00767/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5349648
Firma: BREMEC & CO. Proizvodno tr-

govsko podjetje d.n.o. Most na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Most na Soči 111, 5216

MOST NA SOČI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREMEC CVETKA, MOST

NA SOČI 111, 5216 MOST NA SOČI, vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož, vs-
top: 27. 12. 1989; BREMEC CVETKO,
MOST NA SOČI 111, 5216 MOST NA SO-
ČI, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61452
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00235 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03803/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1300326
Firma: FEVAL Kovinarstvo, orodjar-

stvo in projektiranje d.o.o. Tominčeva
6, Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tominčeva 6, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERJANČIČ VALTER, TO-

MINČEVA 6, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
27. 3. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61454
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00236 z dne

27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03138/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5770823
Firma: EUROCAR Trgovina na debe-

lo in drobno z avtodeli d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Volče št. 141/a, 5220 TOL-

MIN
Osnovni kapital: 2.175.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODREKA ZORAN, VOL-

ČE 141/a, 5220 TOLMIN, vložek:
435.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 4. 1993; CALLIGARO SILVANO, VIA
24. MAGGIO, GORIZIA, vložek: 870.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 21. 4. 1993;
BOTTAI ROLANDO, VIA BRIGATA GRANA-
TIERI DI SARD, EGNA 13/A, GORIZIA, vlo-
žek: 870.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 4. 1993.

Sr-61456
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00237 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5343917
Firma: EVROVIL Podjetje za trgovino

in gostinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 90 a, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAČAR VILMA, MIREN 90

A, 5291 MIREN, vložek: 1.500.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 16. 6. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61458
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00238 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01804/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5531837
Firma: MAGIC SOUND - MLEKUŽ Pod-

jetje za splošno kulturo k.d. Brdo 20,
Bovec

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Brdo 20, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLEKUŽ MARJAN, BRDO

20, 5230 BOVEC, vložek: 2.000 SIT, odg.
s svojim premož, vstop: 27. 5. 1991; LI-
POVEC VLADO, BRDO 19, 5230 BOVEC,

vložek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61460
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00239 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00497/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5309859
Firma: TRANSITCOMMERCE Medna-

rodna trgovina in trgovinske storitve
d.o.o. Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 13, Rožna dolina,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 20.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVIC HERMAN, MIREN

56, 5291 MIREN, vložek: 10.000.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 10. 12. 1989;
SOSIČ IGOR, CESTA NA LENIVEC 12,
6210 SEŽANA, vložek: 10.000.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 10. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61462
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00240 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02019/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5546010
Firma: A.M.S. Proizvodnja, mednaro-

dna in notranja trgovina d.o. o Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Merljaki 36, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.613.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJER JOŽICA, GRADI-

ŠČE 33, 5292 RENČE, vložek:
1.613.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
9. 6. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61464
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00241 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01132/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5562490
Firma: MARKMOTORS Trgovina in

storitve, uvoz-izvoz d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKUŽ ZORAN, NIKOLE

TESLE 31, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 25. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61466
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00242 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5691281
Firma: ATOL Transport-poslovno sve-

tovanje-storitve d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljubinj 89 f, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR RENATO, TRG

MARŠALA TITA 20, 5220 TOLMIN, vlo-
žek: 1.317.500 SIT, ne   odgovarja, vstop:
19. 11. 1993; REJC MAGDA, LADRA 20,
5222 KOBARID, vložek: 232.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče

na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61468
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00243 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00664/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5844835
Firma: VAMPIR Prevozi, izleti, rekre-

acija Kanal d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pionirska 11, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENTINČIČ SILVE-

STER, LOŽICE 32, 5210 ANHOVO, vlo-
žek: 1.514.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61470
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00244 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02275/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5597412
Firma: COMCUT Inženiring, trgovina,

storitve d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratov Hvalič 149, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK ALEKSANDER,

BRATOV HVALIČ 149, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba

izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61471
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00245 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02680/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5681405
Firma: MAXIMA d.o.o. Import-Export,

Kneža 66, Most na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kneža 66, 5216 MOST NA

SOČI
Osnovni kapital: 1.559.000,00 SIT
Ustanovitelji: MACUZZI SIMONE, VIA

XX SETTEMBRE 77, GORIZIA, ITALIA, vlo-
žek: 1.559.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61472
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00246 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5796512
Firma: VISE Trgovina na debelo in

drobno d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kozaršče 14/d, 5220 TOL-

MIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CARLI VIDOJKA, KOZAR-

ŠČE 14/d, 5220 TOLMIN, vložek:
1.450.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 6. 1993; PAULINA SERGIO, DUINO
71 /E, DUINO, ITALIA, vložek: 50.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 10. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
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 gospodar-
ske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61473
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00247 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00320/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: INDUSTRIJA GRADBENEGA
MATERIALA LOKVICA P.O. Šempeter

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Žnidaršičeva 13, 5290 ŠEM-

PETER
Osnovni kapital: 30.000,00 SIT
Ustanovitelji: SPLOŠNO GRADBENO

PODJETJE GORICA N. SOL.O., NOVA
GORICA, 5000 NOVA GORICA, vložek:
10.000 SIT, ostalo, vstop: 28. 6. 1989;
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE PRI-
MORJE P.O. AJDOVŠČINA, AJDOVŠČI-
NA, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 10.000
SIT, ostalo, vstop: 28. 6. 1989; CESTNO
PODJETJE NOVA GORICA N. SUB.O.,
NOVA GORICA, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 10.000 SIT, ostalo, vstop:
28. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61474
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00248 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5388724
Firma: GTRONICS-ELECTRIC & ELEC-

TRONIC ASSISTANCE Projektiranje,
svetovanje, servis d.o.o. Šempeter pri
Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 6/c, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORC MARKO, IVA-

NA SULIČA 6/C, 5290 ŠEMPETER, vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
22. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče

na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61475
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00249 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5365295
Firma: GRAM d.o.o. marketing, inže-

niring in trgovina Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Renče 21, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.268.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORNAZARIČ RAJMOND,

RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
2.268.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61476
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00250 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01103/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5398916
Firma: RIMIX zdravlje lepota d.o.o.

Opatje selo 43, Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Opatje selo 43, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 3.662.106,00 SIT
Ustanovitelji: GORJAN MIRJANA, OPA-

TJE SELO 43, 5296 KOSTANJEVICA NA
KRASU, vložek: 53.520 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 29. 5. 1990; RAVIZ GIORDANO,
VIA CAVALLEGGERI DI LODI 5A, GORI-
ZIA, ITALIA, vložek: 3.608.586 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.

list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61477
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00251 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5370892
Firma: OPORT Strojna izdelava oro-

dij d.o.o. Velike Žablje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velike Žablje 43/a, 5263 DO-

BRAVLJE
Osnovni kapital: 1.837.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROHA FRANJO, VELIKE

ŽABLJE 40/B, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
1.837.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61478
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00252 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5353777
Firma: HABIT Izgled, nega in drža te-

lesa d.o.o. Branik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Branik št. 33 l, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.520.500,00 SIT
Ustanovitelji: LIČEN ROSA, BRANIK

200, 5295 BRANIK, vložek: 760.250 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 24. 1. 1990; LIČEN
ZDRAVKO, BRANIK 200, 5295 BRANIK,
vložek: 760.250 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 24. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
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izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61479
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00253 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5597897
Firma: CETUS Podjetje za opravlja-

nje finančnih in računovodskih storitev,
računalniško-informacijskega inženirin-
ga ter trgovskih storitev d.o.o. Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 28, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ĐORĐEVIĆ SAMO, CAN-

KARJEVA 28, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; ĐORĐEVIĆ ALEKSANDER,
CANKARJEVA 28, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61480
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00254 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01157/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5407508
Firma: MALMOS Inženiring, oprema,

trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Goriške fronte 40 a, 5290

ŠEMPETER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZAVŠČEK VLADIMIR,

GORIŠKE FRONTE 40 A, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 1.500.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-

kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61481
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00255 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01208/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5410754
Firma: HYPORT Inženiring-proizvod-

nja-trgovina d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: IX. Korpus 96, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: REMEC SLAVKO, PRVO-

MAJSKA 45, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 5.000.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 9. 1990; REMEC ROMANA, PRVO-
MAJSKA 45, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 5.000.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61482
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00256 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00595/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355648
Firma: KONDAR Projektiranje, obliko-

vanje in sitotisk d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Delpinova 24 c, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONIČ DARJO, DELPI-

NOVA 24 C, 5000 NOVA GORICA, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 12. 1989; KONIČ-JELENC MILENA,
DELPINOVA 24 C, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 10. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61483
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00257 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5582156
Firma: CALB Proizvodnja in trgovina

d.o.o. Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren 178, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SILIČ VINCENC, ORE-

HOVLJE 3, 5291 MIREN, vložek: 525.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 18. 2. 1992;
ARČON SILVAN, LUKEŽIČI 12, 5292
RENČE, vložek: 525.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 18. 2. 1992; SUŠANJ BE-
NJAMIN, OPATJE SELO 7 E, 5291 MI-
REN, vložek: 450.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 11. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61484
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00258 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5694531
Firma: INVESTCOMMERCE Podjetje

za razvoj investicijske dejavnosti d.o.o.
Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 13, Rožna dolina,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: MENCINGER TOMAŽ, VE-

LUŠČKOVA 4, 6310 IZOLA, vložek:
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400.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; MARKEZIČ SAMO, ISTR-
SKEGA ODREDA 21, 6330 PIRAN, vlo-
žek: 400.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; SOSIČ IGOR, CESTA NA
LENIVEC 12, 6210 SEŽANA, vložek:
400.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 12. 1995; KOVIC HERMAN, MIREN
56, 5291 MIREN, vložek: 400.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 15. 12. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61485
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00259 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02721/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5693713
Firma: TOM - TOM d.o.o. trgovina, Ka-

nal
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkova 31, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ TOMAŽ, VOJ-

KOVA 31, 5213 KANAL, vložek:
1.500.000 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 Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61486
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00260 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00804/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5347483
Firma: MITRA Modni design in trgovi-

na d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brunov drevored 32, 5220

TOLMIN

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALENTINČIČ DOROTE-

JA, BRUNOV DREVORED 32, 5220 TOL-
MIN, vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 4. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61487
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00261 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5381428
Firma: ESKOMAK Podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino d.o.o. Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT
Ustanovitelji: BYTYQI ESAT, CANKAR-

JEVA 24, 5000 NOVA GORICA, vložek:
754.500 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; ELEZI ELEZ, ULICA H.
KREŠIVLJAK 17, SARAJEVO, vložek:
754.500 SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 9.
2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61488
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00262 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5611172
Firma: MG GROUP Mednarodna trgo-

vina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gorenje Polje 44, 5210 AN-

HOVO

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVRIČ DARIO, GORE-

NJE POLJE 44, 5210 ANHOVO, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61489
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00263 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01477/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5456487
Firma: BUDIHNA Projektiranje in iz-

delava hidravličnih sistemov d.o.o. Dor-
nberk

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Budihni 8, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUDIHNA MARJAN, BU-

DIHNI 8, 5294 DORNBERK, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61490
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00264 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02190/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5599431
Firma: TRNOVKA-PINTARIČ & CO.

Podjetje za turizem, gostinstvo in trgo-
vino d.n.o. Kobarid

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sužid 34, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ ZLATKO, G.J.

DRAŠKOVIĆA 76, SLATINA, vložek: 8.000
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SIT, odg. s svojim premož, vstop: 29. 8.
1997; GOLOB ERIK, VOLARJE 1 A, 5220
TOLMIN, odg. s svojim premož, vstop:
29. 2. 2000; KENDA PRIMOŽ, PREKO-
MORSKIH BRIGAD 3, 5220 TOLMIN, odg.
s svojim premož, vstop: 29. 2. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61491
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00265 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02841/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5710405
Firma: BUCO Gradbeno obrtniška de-

la d.o.o. Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg Golobarskih žrtev 20,

5230 BOVEC
Osnovni kapital: 3.280.000,00 SIT
Ustanovitelji: ASANOSKI MEMEDALIJA,

LISIČANI, KIČEVO, MAKEDONIJA, vložek:
3.280.000 SIT, ostalo, vstop:
13. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61492
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00266 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02520/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5626668
Firma: TORA Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o. Hum 61 b,
Kojsko

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hum 61 b, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 1.847.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ RASTO, HUM

61 B, 5211 KOJSKO, vložek: 1.847.000

SIT, ne   odgovarja, vstop: 19. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-

ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61493
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00267 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02819/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5705100
Firma: PALAS export-import d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Industrijska 7, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERKOVIĆ GORAN, MA-

TE BALOTE 23, RIJEKA, vložek: 750.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 20. 12. 1992;
JERKOVIĆ ANĐELKA, MATE BALOHA 23,
REKA, vložek: 750.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 14. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61494
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00268 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01618/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5480256
Firma: ACER ČUK & CO. d.n.o. Žagar-

stvo in obdelava lesa Črni vrh
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lome 10, 5274 ČRNI VRH

NAD IDRIJO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUK IVAN, LOME 10,

5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO, vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
28. 5. 1990; ČUK MARJETKA, LOME 10,
5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO, vložek:

1.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
22. 2. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61495
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00269 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5597188
Firma: TIME-OUT Podjetje za rekrea-

cijo, šport, turizem, gostinstvo trgovino
in storitve, Grgar d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grgar 41, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILJAVEC IGOR, GRGAR

41, 5251 GRGAR, vložek: 1.503.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 3. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61496
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00270 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/01029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5425891
Firma: JAZBEC & CO. Podjetje za go-

stinstvo, turizem in trgovino d.n.o. Idr-
sko

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrsko 7/a, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC ROMAN ST, IDR-

SKO 7/A, 5222 KOBARID, vložek: 500
SIT, odg. s svojim premož, vstop:
21. 5. 1990; JAZBEC BOŠTJAN, IDRSKO
7/A, 5222 KOBARID, vložek: 500 SIT,
odg. s svojim premož, vstop: 21. 5. 1990;
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JAZBEC BREDA ELFRIDA, IDRSKO 7/A,
5222 KOBARID, vložek: 500 SIT, odg. s
svojim premož, vstop: 21. 5. 1992; JAZ-
BEC ROMAN ML, IDRSKO 7/A, 5222 KO-
BARID, vložek: 500 SIT, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 21. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61497
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00271 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/00265/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SPLOŠNA OBRTNA ZADRUGA
RAZOR p.o. Tolmin

Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Trg M. Tita 5, 5220 TOLMIN
Ustanovitelji: INSTALATERSTVO TOL-

MIN, GREGORČIČEVA 2B, 5220 TOL-
MIN, ostalo, vstop: 20. 3. 1989; KO-
PLAST MANFREDA, Idrija pri Bači, 5280
IDRIJA PRI BAČI, ostalo, vstop:
20. 3. 1989; KRIVEC MARIJA, MODREJ-
CE 20, 5216 MOST NA SOČI, ostalo, vs-
top: 20. 3. 1989; PRIMOŽIČ LOVRO, D.
NOVAKI 30, 5282 CERKNO, ostalo, vs-
top: 20. 3. 1989; CARLI VIDOJKA, KO-
ZARŠČE 14, 5220 TOLMIN, ostalo, vs-
top: 20. 3. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61498
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00272 z dne
27. 2. 2002 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: 5855586
Firma: KOZMOZ Podjetje za tehnolo-

ški inženiring in konzalting d.o.o. Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 25. maja 45, Rožna doli-
na, 5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VESELOSKI RAKIP, LA-

BUNIŠTA, STRUGA, vložek: 1.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 19. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61499
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00273 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5586402
Firma: EKOL VELIKAJNE & MUROVEC

d.n.o. Trgovina-inženiring-svetovanje
Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 11a, 5280 IDRI-
JA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUROVEC DRAGO, CAN-

KARJEVA 5, 5280 IDRIJA, vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož, vstop:
24. 2. 1992; VELIKAJNE ANTON, CAN-
KARJEVA 11A, 5280 IDRIJA, vložek:
4.000 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61500
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00274 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02449/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601932
Firma: ALIS-T Kovinsko predeloval-

na dejavnost d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 1 a, 5220 TOL-
MIN

Osnovni kapital: 4.673.301,00 SIT
Ustanovitelji: PERINČIČ RADOVAN,

KOSOVELOVA 1 A, 5220 TOLMIN, vlo-
žek: 544.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 2. 1992; CHERSICLA BRUNO, VIA
GARZAROLLI 125, GORIZIA, ITALIA, vlo-
žek: 3.856.857 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 2. 1992; PERI VALENTINA, VIA BENI-
AMINO GIGLI 9, MONFALCONE, ITALIA,
vložek: 272.444 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61501
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00275 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/03073/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763231
Firma: DADI Storitve, svetovanje, tr-

govina in gostinstvo d.o. o Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Soška 1, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 1.523.836,00 SIT
Ustanovitelji: ČADEŽ VLADIMIR, SO-

ŠKA 1, 5250 SOLKAN, vložek: 1.523.836
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61502
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00276 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02298/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5597765
Firma: BIT-MR Računalniški inženi-

ring d.o.o. Volčja Draga
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Volčja Draga 12 a, 5293 VOL-
ČJA DRAGA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODOPIVEC ROBERT,

VOLČJA DRAGA 12, 5293 VOLČJA DRA-
GA, vložek: 1.424.050 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 30. 3. 1992; VODOPIVEC MAR-
KO, VOLČJA DRAGA 12, 5293 VOLČJA
DRAGA, vložek: 75.950 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 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-61503
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00277 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5724112
Firma: ARS Gradbeništvo, trgovina in

svetovanje d.o.o. Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Renče 30, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.896.000,00 SIT
Ustanovitelji: LASIČ BORIS, ŠIBENSKA

3, SARAJEVO, BIH, vložek: 1.896.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 23. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
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 upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-61504
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00278 z dne
27. 2. 2002 pod št. vložka 1/02578/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5325528
Firma: LARIX Podjetje za proizvod-

njo in trgovino d.o.o. Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 47, 5280 IDRI-

JA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: MOHORIČ JANEZ, TRI-
GLAVSKA 3, 5280 IDRIJA, vložek:
765.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; PAVŠIČ JULIJ, H. FREYE-
RJA 3, 5280 IDRIJA, vložek: 240.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; MO-
HORIČ NADA, TRIGLAVSKA 3, 5280 IDRI-
JA, vložek: 495.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 1. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma del-
ničarja gospodarske družbe ali upnikagospo-
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.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

LJUBLJANA

Sr-61390
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/10938 z dne
22. 2. 2002 pod št. vložka 1/06680/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5360366
Firma: PRAGMA gostinstvo, turizem,

trgovina, uvoz-izvoz d.o.o., Glavarjeva
45, Ljubljana

Skrajšana firma: PRAGMA d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarjeva 45, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEDENE JOŽEF, Glavar-

jeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.512.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
18. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEDENE JOŽEF, Glavarjeva 45,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 10.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01727 z dne
22. 2. 2002 pod št. vložka 1/19222/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5637694
Firma: LOTOS COMMERCE d.o.o.,

podjetje za proizvodnjo, trgovino živil-

skih in neživilskih proizvodov, marke-
ting, inženiring, storitve. Ljubljana

Skrajšana firma: LOTOS COMMERCE
d.o.o. Ljubljana Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanežiče 7/c, 1210 LJUB-
LJANA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEKE SEBASTIAN, Stane-

žiče 7/c, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID,
vložek: 1.680.000 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 27. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JEKE SEBASTIAN, Stanežiče 7/c,
1210 LJUBLJANA - ŠENTVID, razrešitev:
27. 9. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik JEKE VINCENCIJ, Stanežiče 7/c,
1210 LJUBLJANA - ŠENTVID, razrešitev:
27. 9. 2001, kot pomočnik direktorja za-
stopa brez omejitev.

Sr-61528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01728 z dne
22. 2. 2002 pod št. vložka 1/10109/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5445221
Firma: DARE Projektiranje, inženiring

in poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: DARE d.o.o. Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva ulica št. 8, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: POŽENEL DARKO, Celov-

ška 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.528.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POŽENEL DARKO, Celovška 28,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/01729 z dne
22. 2. 2002 pod št. vložka 1/07201/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5389887
Firma: MAKETA Proizvodnja, proda-

ja, marketing d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MAKETA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Čargova 15, 1000 LJUBLJNA
Osnovni kapital: 1.622.600,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIJANEC ANTON, Vošnja-

kova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.622.600 SIT, ne   odgovarja, izstop:
19. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠIJANEC ANTON, Vošnjakova 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9. 2001,
zastopa družbo neomejneo.
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MARIBOR

Sr-61525
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00778 z dne
19. 2. 2002 pod št. vložka 1/04424/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5535743
Firma: LINA gradbeno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: LINA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Streliška c. 150, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 3.732.000,00 SIT
Ustanovitelji: MITROVIČ VOJKO, Boro-

va vas 12, 2000 MARIBOR, vložek:
3.732.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
31. 1. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MITROVIČ VOJKO, Borova vas 12,
2000 MARIBOR, razrešitev: 31. 1. 2002,
zastopa brez omejitev.

Sr-61526
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00781 z dne
20. 2. 2002 pod št. vložka 1/08489/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5774209
Firma: VELATI proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: VELATI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Limbuška 32, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.605.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAT VESNA, Cesta prole-

tarskih brigad 58, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.605.000 SIT, ne   odgovarja, iz-
stop: 15. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAT VESNA, Cesta proletarskih bri-
gad 58, 2000 MARIBOR, razrešitev:
15. 2. 2002, zastopa brez omejitev.

MURSKA SOBOTA

Sr-61441
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00229 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02256/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5893968
Firma: FETUS, FEKONJA IN DRUGI,

podjetje za veterinarske in finančne
storitve d.n.o.

Skrajšana firma: FETUS, Fekonja in
drugi d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA STADION 1, 9250
GORNJA RADGONA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: FEKONJA LJUBOMIR,

ŠLEBINGERJEV BREG 11, 9250 GOR-
NJA RADGONA, vložek: 5.000 SIT, odg. s
svojim premož, izstop: 26. 2. 2002; RAJK
MILENA, PREŽIHOVA 12, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 5.000 SIT, odg. s svo-
jim premož, izstop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FEKONJA LJUBOMIR, ŠLEBINGER-
JEV BREG 11, 9250 GORNJA RADGO-
NA, razrešitev: 26. 2. 2002, s soglasjem
družbenikov odloča o: pridobitvi, odtujitvi
in obremenitvi nepremičnin, gradnji in re-
konstrukciji zgradb, razen vdrževalnih del;
kapitalski udeležbi v drugih družbah; koo-
peracijskih in drugih trajnih poslih za do-
bo, ki je daljša od enega leta; ustanovitvi in
ukinitvi filial; najemanju kreditov in dajanju
poroštev, če znesek preseže 500.000,00
sit; sprejemu in odpustu vodilnih zaposle-
nih, dodelitvi ali odvzemu prokure.

Sr-61443
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00230 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02283/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5992281
Firma: HKB MARKETING Črenšovci

d.o.o.
Skrajšana firma: HKB MARKETING
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ZADRUŽNA UL. B. ŠT, 9232

ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALAS ANDREJ, GRE-

GORČIČEVA 55, 9000 MURSKA SOBO-
TA, vložek: 500.000 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 26. 2. 2002; KRAMAR ŠTEFAN,
PREKMURSKE ČETE 93, 9232 ČREN-
ŠOVCI, vložek: 500.000 SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 26. 2. 2002; BARAT RU-
DOLF, KRANJČEVA 63, 9220 LENDAVA,
vložek: 500.000 SIT, ne   odgovarja, iz-
stop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HALAS ANDREJ, GREGORČIČEVA
55, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
26. 2. 2002, zastopa brez omejitev; za-
stopnik KRAMAR ŠTEFAN, PREKMURSKE
ČETE 93, 9232 ČRENŠOVCI, razrešitev:
26. 2. 2002, zastopa brez omejitev; za-
stopnik BARAT RUDOLF, KRANJČEVA 63,
9220 LENDAVA, razrešitev: 26. 2. 2002,
zastopa brez omejitev.

Sr-61445
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00231 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02309/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1197398
Firma: CVETKOVI, podjetje za trgovi-

no in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: CVETKOVI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: OZKA ULICA 20, 9000 MUR-

SKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKO BOJAN, SLOM-

ŠKOVA UL. 7, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000.000 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CVETKO DUŠAN, ULICA IVANA RE-
GENTA 17, 9000 MURSKA SOBOTA, raz-
rešitev: 26. 2. 2002, zastopa brez omeji-
tev.

Sr-61447
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00232 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02354/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1263307
Firma: FARMATEX proizvodnja in tr-

govina d.o.o.
Skrajšana firma: FARMATEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: INDUSTRIJSKA ŠT. 4, 9220

LENDAVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDITEX Kereskedelmi

Beteti Tarsasag, HORVATH A. U. 51/C,
BALATONFURED, vložek: 300.000 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 26. 2. 2002; SAN-
TA FE ENTERPRICE, Gyarto es szolgalta-
to Korlatolt Felelossegu Tarsasag, NAP-
HAZ UTCA II/B, TATABANYA, MADŽAR-
SKA, vložek: 1.200.000 SIT, ne   odgovar-
ja, izstop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BADENDICK VOLFGANG, LUNE-
BURGER STR. 7, DAHLENBURG, NEM-
ČIJA, razrešitev: 26. 2. 2002, zastopa
brez omejitev; prokurist GYURICA HELE-
NA, DOLINA ŠT. 63, 9220 LENDAVA, raz-
rešitev: 26. 2. 2002; zastopnik CSUCS
TIBOR ZOLTAN, NEMZETORSOR 8, KA-
POSVAR, MADŽARSKA, razrešitev: 26. 2.
2002, namestnik direktorja zastopa brez
omejitev.

Sr-61449
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00233 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02397/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1300172
Firma: TILENOPT, proizvodnja, sto-

ritve, trgovina in posredništvo d.o.o.
Skrajšana firma: TILENOPT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ŠTEFANA KOVAČA 16, 9000

MURSKA SOBOTA
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ TILEN, VARLOVO

NASELJE 5, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PAVLIČ TILEN, VARLOVO NASELJE
5, 2000 MARIBOR, razrešitev: 26. 2.
2002, zastopa brez omejitev; prokurist PA-
VLIČ ZDENKA, VARLOVO NASELJE 5,
2000 MARIBOR, razrešitev: 26. 2. 2002;
prokurist PAVLIČ BORIS, VARLOVO NA-
SELJE 5, 2000 MARIBOR, razrešitev:
26. 2. 2002.

Sr-61451
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00234 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02219/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5930634
Firma: LIVING WILL, VUČAK & HOR-

VAT, Podjetje za računalništvo, storitve
in izobraževa- nje, M. Sobota d.n.o.

Skrajšana firma: LIVING WILL, VUČAK
& HORVAT, M. Sobota d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: PREŠERNOVA 16, 9000
MURSKA SOBOTA

Osnovni kapital: 358.848,80 SIT
Ustanovitelji: VUČAK-HORVAT MELITA,

KARDOŠEVA 1, 9000 MURSKA SOBO-
TA, vložek: 358.848,80 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 26. 2. 2002; HORVAT AN-
DREJA, PREŠERNOVA 16, 9000 MUR-
SKA SOBOTA, odg. s svojim premož, iz-
stop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUČAK-HORVAT MELITA, KARDO-
ŠEVA 1, 9000 MURSKA SOBOTA, razre-
šitev: 26. 2. 2002, zastopa brez omejitev.

Sr-61453
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00235 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02230/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5935270
Firma: MORD/NICHOLLS Direkt tran-

sport d.n.o.
Skrajšana firma: MORD/NICHOLLS
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: STARA NOVA VAS 2, 9242

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: MORD BORIS, STARA

NOVA VAS 2, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTO-
MERU, vložek: 5.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 26. 2. 2002; NICHOLLS
CHRISTINE MARY, STARA NOVA VAS 2,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek:
5.000 SIT, odg. s svojim premož, izstop:
26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MORD BORIS, STARA NOVA VAS

2, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, raz-
rešitev: 26. 2. 2002, zastopa brez omeji-
tev; zastopnik NICHOLLS CHRISTINE
MARY, STARA NOVA VAS 2, 9242 KRI-
ŽEVCI PRI LJUTOMERU, razrešitev: 26. 2.
2002, zastopa brez omejitev.

Sr-61455
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00236 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02239/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5907462
Firma: DINOS MURSKA SOBOTA TRA-

DE, trgovsko podjetje d.o.o. Murska So-
bota

Skrajšana firma: DINOS MURSKA SO-
BOTA TRADE d.o.o. Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MARKIŠAVSKA 7, 9000 MUR-
SKA SOBOTA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAČI JANEZ, KRIŽEVCI

109, 9206 KRIŽEVCI, vložek: 84.000 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 26. 2. 2002; ZA-
DRAVEC DEJAN, FINŽGARJEVA 12, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 72.000 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 26. 2. 2002; ŽIŽEK
KOLOMAN, GORNJI LAKOŠ 27, 9220
LENDAVA, vložek: 88.500 SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 26. 2. 2002; ZADRAVEC
MATKO, FINŽGARJEVA 12, 9000 MUR-
SKA SOBOTA, vložek: 475.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 2. 2002; TEMLIN
ŠTEFAN, KRIŽEVCI 148, 9206 KRIŽEV-
CI, vložek: 79.500 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 26. 2. 2002; TEMLIN JOŽE, MO-
ŠČANCI 10, 9202 MAČKOVCI, vložek:
82.500 SIT, ne   odgovarja, izstop: 26. 2.
2002; ŠKERLAK JOŽEF, PUCONCI 8 A,
9201 PUCONCI, vložek: 79.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 2. 2002; SEREC
KRISTINA, PLEČNIKOVA 47, 9000 MUR-
SKA SOBOTA, vložek: 84.000 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 26. 2. 2002; KURONJA
DRAGO, MOŠČANCI 23, 9202 MAČKOV-
CI, vložek: 73.500 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 26. 2. 2002; KULAR JOŽEF, MAR-
TJANCI 58 A, 9221 MARTJANCI, vložek:
84.000 SIT, ne   odgovarja, izstop: 26. 2.
2002; GUTMAN VIDA, FILOVCI 15 A,
9222 BOGOJINA, vložek: 132.000 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 26. 2. 2002; FUJS
FELIKS, MOTOVILCI 60, 9264 GRAD, vlo-
žek: 93.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
26. 2. 2002; BEZNEC BRANKO, STARA
ULICA 14, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 72.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZADRAVEC MATKO, FINŽGARJEVA
12, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
26. 2. 2002, zastopa brez omejitev.

Sr-61457
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00237 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02312/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju

podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1213725
Firma: BEZJAK & BEZJAK, družba za

projektiranje, izdelavo in montažo stro-
jev za predelavo plastike d.n.o.

Skrajšana firma: BEZJAK & BEZJAK
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: KOLODVORSKA ULICA 4,
9240 LJUTOMER

Ustanovitelji: BEZJAK AGNEZA, KO-
LODVORSKA ULICA 4, 9240 LJUTOMER,
odg. s svojim premož, izstop: 26. 2. 2002;
BEZJAK ALENKA, KOLODVORSKA ULICA
4, 9240 LJUTOMER, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist BEZJAK ZVONKO, KOLODVOR-
SKA ULICA 4, 9240 LJUTOMER, razreši-
tev: 26. 2. 2002.

Sr-61459
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00238 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02328/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1233769
Firma: R.W. - podjetje za gostinsko in

založniško dejavnost d.o.o.
Skrajšana firma: R.W. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: DESNJAK 50 A, 9240 LJU-

TOMER
Osnovni kapital: 1.717.262,00 SIT
Ustanovitelji: KEČEK PETER, DES-

NJAK 50 A, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.717.262 SIT, ne   odgovarja, izstop:
26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KEČEK PETER, DESNJAK 50 A,
9240 LJUTOMER, razrešitev: 26. 2.
2002, zastopa brez omejitev; zastopnik
TOMAŽIČ FERDINAND, KRIŽEVCI PRI
LJUTOMERU 26 A, 9242 KRIŽEVCI PRI
LJUTOMERU, razrešitev: 26. 2. 2002, na-
mestnik direktorja zastopa družbo z omeji-
tvami pri obremenjevanju in odsvajanju ne-
premičnin, za kar potrebuje soglasje direk-
torja.

Sr-61461
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00239 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02348/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1274589
Firma: TIBOR, transport in trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: TIBOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: DOLNJI LAKOŠ 87/B, 9220

LENDAVA
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVATH TIBOR, KOR-

HAZ UTCA 23, KOSZEG, MADŽARSKA,
vložek: 1.500.000 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HORVATH TIBOR, KORHAZ UTCA
23, KOSZEG, MADŽARSKA, razrešitev:
26. 2. 2002, zastopa brez omejitev; pro-
kurist LOERINC MAGDALENA, DOLNJI LA-
KOŠ 87/C, 9220 LENDAVA, razrešitev:
26. 2. 2002.

Sr-61463
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00240 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02353/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1274309
Firma: BINI PLANTAK IN PARTNER,

trgovina in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: BINI PLANTAK IN

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

odgovornostjo
Sedež: RUDARSKA 1, 9220 LENDA-

VA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANTAK IVAN, IVANA

PERGOŠIČA 8, VARAŽDIN, HRVAŠKA,
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož,
izstop: 26. 2. 2002; PLANTAK BISERKA,
IVANA PERGOŠIČA 8, VARAŽDIN, HRVA-
ŠKA, vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik PLANTAK IVAN, IVANA PERGO-
ŠIČA 8, VARAŽDIN, HRVAŠKA, razrešitev:
26. 2. 2002, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik PLANTAK BISERKA, IVANA PER-
GOŠIČA 8, VARAŽDIN, HRVAŠKA, razre-
šitev: 26. 2. 2002, zastopa brez omejitev.

Sr-61465
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00241 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02416/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1428853
Firma: KOZIC TEAM, K.d., gradbeni

inženiring
Skrajšana firma: KOZIC TEAM, K.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: PESKOVCI 16, 9204 ŠALOV-

CI
Ustanovitelji: KOZIC SIMON, PESKOV-

CI 16, 9204 ŠALOVCI, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 26. 2. 2002; VANDUR SABI-
NA, TESARSKA 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOZIC SIMON, PESKOVCI 16,
9204 ŠALOVCI, razrešitev: 26. 2. 2002,
zastopa brez omejitev; prokurist VANDUR
SABINA, TESARSKA 18, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 26. 2. 2002.

Sr-61467
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00242 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02447/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5584914
Firma: FUTURA PROJECT, KRAM-

BERGER & CO, Trgovina in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: FUTURA PROJECT,
KRAMBERGER & CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: OČESLAVCI 33, 9245 SPOD-
NJI IVANJCI

Ustanovitelji: KRAMBERGER HEIDI DE-
SIREE PETRA SABINE, HIRSCHSTRASSE
150, KARLSRUHE, NEMČIJA, odg. s svo-
jim premož, izstop: 26. 2. 2002; KRAM-
BERGER BRATSCHITSCH DANIELA,
HIRSCHSTRASSE 150, KARLSRUHE,
NEMČIJA, odg. s svojim premož, izstop:
26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KRAMBERGER HEIDI DESIREE
PETRA, HIRSCHSTRASSE 150, KARL-
SRUHE, NEMČIJA, razrešitev: 26. 2.
2002, poslovodja zastopa brez omejitev;
prokurist SOKOLIČ ŠUC SONJA, OBALA
105, 6320 PORTOROŽ, razrešitev: 26. 2.
2002; zastopnik KRAMBERGER BRAT-
SCHITSCH DANIEL, HIRSCHSTRASSE
150, KARLSRUHE, NEMČIJA, razrešitev:
26. 2. 2002, poslovodja zastopa brez
omejitev.

Sr-61469
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00243 z
dne 26. 2. 2002 pod št. vložka
1/02509/00 na podlagi prvega odstavka
35. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. list RS št. 54/99), izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5744318
Firma: MARCO POLO, trgovsko, sto-

ritveno in posredniško podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: MARCO POLO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 17 A, 9000

MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 3.330.217,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEVELJ JOSIP, LENDAV-

SKA 17 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 3.330.217 SIT, ne   odgovarja, iz-
stop: 26. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠEVELJ JOSIP, LENDAVSKA 17 A,
9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
26. 2. 2002.

NOVA GORICA

Sr-61505
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00283 z dne
28. 2. 2002 pod št. vložka 1/01088/00

na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5394830
Firma: HEKTOR Trgovsko podjetje

d.o.o.
Skrajšana firma: HEKTOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lokarjev drevored 6, 5270

AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 1.585.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLESNIČAR HEKTOR,

LOKARJEV DREVORED 6, 5270 AJDOV-
ŠČINA, vložek: 1.585.000 SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 28. 2. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PLESNIČAR HEKTOR, LOKARJEV
DREVORED 6, 5270 AJDOVŠČINA, razreši-
tev: 28. 2. 2002, zastopa brez omejitev.

PTUJ

Sr-61393
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00113 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/09447/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5402140
Firma: AVTOFOR družba za trgovske

in druge storitve d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOFOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ormoška cesta 124, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.602.874,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ FRANC, Or-

moška cesta 124, 2250 PTUJ, vložek:
1.600.874 SIT, ne   odgovarja, izstop:
29. 11. 2001; LEVANIČ JANKO, Kajuho-
va 11, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 2.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETROVIČ FRANC, Ormoška cesta
124, 2250 PTUJ, razrešitev: 29. 11.
2001, zastopa brez omejitev; direktor LE-
VANIČ JANKO, Kajuhova 11, 2325 KIDRI-
ČEVO, razrešitev: 29. 11. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-61394
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00117 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/01392/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5336333
Firma: MA.N.I. BOROVŠAK & GLAŽAR

trgovina in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: MA.N.I. Borovšak &

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

odgovornostjo
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Sedež: Nova vas pri Ptuju 25 c, 2250
PTUJ

Ustanovitelji: GLAŽAR HELENA, Nova
vas pri Ptuju 25 c, 2250 PTUJ, odg. s
svojim premož, izstop: 29. 11. 2001; BO-
ROVŠAK ALBIN, Nova vas pri Ptuju 25 c,
2250 PTUJ, odg. s svojim premož, izstop:
29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik GLAŽAR HELENA, Nova vas pri
Ptuju 25 c, 2250 PTUJ, razrešitev: 29. 11.
2001, zastopa in predstavlja podjetje brez
omejitev; družbenik BOROVŠAK ALBIN,
Nova vas pri Ptuju 25 c, 2250 PTUJ, raz-
rešitev: 29. 11. 2001, zastopa in pred-
stavlja podjetje brez omejitev.

Sr-61395
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00118 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/04803/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5563623
Firma: GAJETA podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, turizem in proiz-
vodnjo d.o.o.

Skrajšana firma: GAJETA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. 5. Prekomorske 14, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 3.193.000,00 SIT
Ustanovitelji: SURIĆ ŽARKO, Ul 5. Pre-

komorske 14, 2250 PTUJ, vložek:
2.235.100 SIT, ne   odgovarja, izstop:
17. 8. 2001; SURIĆ MARJANA, Ul. 5. Pre-
komorske 14, 2250 PTUJ, vložek:
957.900 SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SURIĆ ŽARKO, Ul 5. Prekomorske
l4, 2250 PTUJ, razrešitev: 17. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; družbenik SURIĆ
MARJANA, Ul. 5. Prekomorske 14, 2250
PTUJ, razrešitev: 17. 8. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-61396
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00119 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/04792/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5564280
Firma: VARTEKS-ORMOŽ podjetje za

zunanjetrgovinski promet in veletrgovi-
no d.o.o.

Skrajšana firma: VARTEKS-ORMOŽ
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrazova 6, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 1.815.840,40 SIT
Ustanovitelji: VARTEKS-VARTIMPEKS

D.O.O., M. Tita 94, VARAŽDIN, vložek:
605.280,13 SIT, ne   odgovarja, izstop:
17. 8. 2001; VARTEKS-KONFEKCIJA
D.O.O., M. Tita 94, VARAŽDIN, vložek:

605.280,13 SIT, ne   odgovarja, izstop:
17. 8. 2001; VARTEKS-TIVAR D.O.O., M.
Tita 94, VARAŽDIN, vložek: 605.280,14
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠOIĆ ZDRAVKO, Maršala Tita 94,
VARAŽDIN, razrešitev: 17. 8. 2001, zasto-
pa brez omejitev; prokurist IVANUŠA JANI,
Cvetlična ulica 8, 2270 ORMOŽ, razreši-
tev: 17. 8. 2001.

Sr-61397
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00120 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/08348/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5764971
Firma: TIN MAKU trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: TIN MAKU d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Draženci 70 a, 2288 HAJDI-

NA
Osnovni kapital: 1.665.114,00 SIT
Ustanovitelji: KUREŠ MARTIN, Dražen-

ci 70 a, 2250 PTUJ, vložek: 1.665.114
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUREŠ MARTIN, Draženci 70 a,
2250 PTUJ, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-61398
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00121 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/07407/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5705657
Firma: VUKOJIĆ-ŠURBEK “V & Š” tr-

govsko in storitveno podjetje d.n.o.
Skrajšana firma: VUKOJIĆ-ŠURBEK “V

& Š” d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mihovci 105, 2274 VELIKA

NEDELJA
Osnovni kapital: 120.835,40 SIT
Ustanovitelji: VUKOJIĆ MARIJAN, Mi-

holjec 70, 43260 KRIŽEVCI, R HRVAŠKA,
vložek: 60.417,70 SIT, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 14. 7. 2001; ŠURBEK ŽE-
LJKO, Zrinskoga 4, 41000 ZAGREB, R
HRVAŠKA, vložek: 60.417,70 SIT, odg. s
svojim premož, izstop: 14. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik MEŠKO DANA, Mihovci 105,
2274 VELIKA NEDELJA, razrešitev: 14. 7.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61399
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00122 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/06983/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5706912
Firma: VIČAR trgovsko, gostinsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: VIČAR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vičanci 16, 2274 VELIKA NE-

DELJA
Osnovni kapital: 1.797.688,00 SIT
Ustanovitelji: VIČAR MINKA, Vičanci 16,

2274 VELIKA NEDELJA, vložek: 898.844
SIT, ne   odgovarja, izstop: 28. 8. 2001;
VIČAR IVAN, Vičanci 16, 2274 VELIKA NE-
DELJA, vložek: 898.844 SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 28. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIČAR MINKA, Vičanci 16, 2274
VELIKA NEDELJA, razrešitev: 28. 8. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor VIČAR
IVAN, Vičanci 16, 2274 VELIKA NEDE-
LJA, razrešitev: 28. 8. 2001, zastopa brez
omejitev.

Sr-61400
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00123 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/09555/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1122347
Firma: PAMFI trgovina, gostinstvo in

posredništvo d.o.o.
Skrajšana firma: PAMFI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zamušani 65 a, 2272 GO-

RIŠNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FEIERABEND MARTA,

Ukrajinska 37, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FEIERABEND MARTA, Ukrajinska
37, 2000 MARIBOR, razrešitev: 29. 11.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
HORVAT IVAN, Zamušani 65 a, 2272 GO-
RIŠNICA, razrešitev: 29. 11. 2001.

Sr-61401
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00125 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/01783/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5354854
Firma: GRO-SHOP podjetje za trgovi-

no na drobno in debelo d.o.o.
Skrajšana firma: GRO-SHOP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zgornja Hajdina 83 b, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPLAK MATEJA, Mais-

trova 9, 2000 MARIBOR, vložek:
1.503.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
29. 11. 2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOPLAK MATEJA, Maistrova 9,
2000 MARIBOR, razrešitev: 29. 11. 2001,
zastopa brez omejitev.

Sr-61402
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00126 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/03568/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5796059
Firma: TENDER podjetje za proizvod-

njo, storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: TENDER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Industrijska cesta 14, 2325

KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 1.661.500,00 SIT
Ustanovitelji: PJANIČ MEVLUDIN, Put

Ilimčiča 1, TUZLA, BIH, vložek: 10.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8. 2001;
MATUZOVIČ IVICA, Ptujska 13, 2331 PRA-
GERSKO, vložek: 1.651.500 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MATUZOVIČ IVICA, Ptujska 13,
2331 PRAGERSKO, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist
PJANIČ MEVLUDIN, Put Ilimčiča 1, TUZ-
LA, BIH, razrešitev: 17. 8. 2001.

Sr-61403
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00127 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/03632/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5479649
Firma: ZUNK - ZUPANIČ podjetje za

računovodske storitve k.d.
Skrajšana firma: ZUNK - ZUPANIČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Gubčeva 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANIČ KRISTINA KOM-

PLEMENTAR, Gubčeva 7, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
29. 11. 2001; ZUPANIČ NATALIJA KO-
MANDITIST, Gubčeva 7, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 1.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPANIČ KRISTINA, Gubčeva 7,
2250 PTUJ, razrešitev: 29. 11. 2001, za-
stopa brez omejitev; prokurist ZUPANIČ
NATALIJA, Gubčeva 7, 2250 PTUJ, razre-
šitev: 29. 11. 2001.

Sr-61404
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00128 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/01338/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5321999

Firma: POLIDEJ-TOPLAK & CO. pod-
jetje za računalništvo, elektroniko, di-
zajn in trgovino d.n.o.

Skrajšana firma: POLIDEJ-TOPLAK &
CO. d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vičava 119, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPLAK DUŠAN, Vičava

119, 2250 PTUJ, vložek: 10.000 SIT, odg.
s svojim premož, izstop: 29. 11. 2001;
TOPLAK ALENKA, Volkmerjeva 29, 2250
PTUJ, vložek: 10.000 SIT, odg. s svojim
premož, izstop: 29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik TOPLAK DUŠAN, Vičava 119,
2250 PTUJ, razrešitev: 29. 11. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-61405
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00129 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/09524/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5946875
Firma: M & D MONT izvajanje mon-

tažnih in varilskih del d.o.o.
Skrajšana firma: M & D MONT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rogozniška 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.555.118,00 SIT
Ustanovitelji: JERIČ DUŠAN, Ulica 25.

maja 8, 2250 PTUJ, vložek: 1.555.118
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERIČ DUŠAN, Ulica 25. maja 8,
2250 PTUJ, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-61406
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00130 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/04844/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5577691
Firma: VICTORIA podjetje za trgovi-

no, zastopstvo in proizvodnjo d.o.o.
Skrajšana firma: VICTORIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Muzejski trg 2 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠ ZDENKA, Ziherlova

ploščad 4, 2250 PTUJ, vložek: 1.500.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAŠ ZDENKA, Ziherlova ploščad 4,
2250 PTUJ, razrešitev: 17. 8. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Sr-61407
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00131 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/04509/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5563704
Firma: OST-COMPACT trgovsko, po-

sredniško in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: OST-COMPACT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trstenjakova 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.743.128,00 SIT
Ustanovitelji: DEVIĆ MOMČILO, Fin-

kengasse 11, GRAZ, vložek: 1.743.128
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KORI KATJA, Ulica Heroja Bračiča
20, 2000 MARIBOR, razrešitev: 17. 8.
2001, direktorica ne more veljavno skle-
pati pravnih poslov, ki se nanašajo na druž-
bo, niti je ne more samostojno zastopati v
pravnem prometu brez pisnega soglasja
prokurista, heinza-petra platzera; prokurist
PLATZER HEINZ-PETER, Schirmleiten-
strasse 61, GRAZ, razrešitev: 17. 8. 2001.

Sr-61408
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00132 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/02769/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5430593
Firma: MAYOEN trgovina, zastopanje,

posredovanje in finančni inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: MAYOEN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova vas pri Ptuju 25 c, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.504.415,00 SIT
Ustanovitelji: GLAŽAR HELENA, Nova

vas pri Ptuju 25 c, 2250 PTUJ, vložek:
1.504.415 SIT, ne   odgovarja, izstop:
17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GLAŽAR HELENA, Nova vas pri Ptu-
ju 25 c, 2250 PTUJ, razrešitev: 17. 8.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61409
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00133 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/09135/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5835887
Firma: PETIJA proizvodnja, storitve

in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: PETIJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mezgovci ob Pesnici 64,

2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 1.755.550,00 SIT
Ustanovitelji: LORBEK MIROSLAV,

Mezgovci ob Pesnici 64, 2252 DORNA-
VA, vložek: 1.755.550 SIT, ne   odgovar-
ja, izstop: 17. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LORBEK MIROSLAV, Mezgovci ob
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Pesnici 64, 2252 DORNAVA, razrešitev:
17. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61410
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00134 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/02489/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5398525
Firma: AUTO JERENKO podjetje za

trgovino, transport in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: AUTO JERENKO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zagrebška cesta 53, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 1.556.480,00 SIT
Ustanovitelji: JERENKO FRANC, Po-

brežje 162 a, 2284 VIDEM PRI PTUJU,
vložek: 1.556.480 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERENKO FRANC, Pobrežje 162 a,
2284 VIDEM PRI PTUJU, razrešitev:
29. 11. 2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61411
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00135 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/04149/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5514584
Firma: JANJA trgovsko, gostinsko,

storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: JANJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rodni vrh 32, 2286 PODLE-

HNIK
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠČICA DUŠAN, Pre-

šernova 7, 2250 PTUJ, vložek: 1.513.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 25. 1. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOŠČICA DUŠAN, Prešernova 7,
2250 PTUJ, razrešitev: 25. 1. 2002, za-
stopa brez omejitev v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu.

Sr-61412
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00136 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/03812/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5481546
Firma: EURO-TRON trgovsko in po-

sredniško podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: EURO-TRON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grajenščak 98 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.605.129,00 SIT
Ustanovitelji: CAF ERIKA, Grajenščak

98 a, 2250 PTUJ, vložek: 1.605.129 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 29. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CAF ERIKA, Grajenščak 98 a, 2250
PTUJ, razrešitev: 29. 11. 2001, zastopa
brez omejitev.

Sr-61413
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00137 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/09635/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1415433
Firma: IBLO podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: IBLO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trstenjakova 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVREC DEJAN, Nova

vas pri Ptuju 116 b, 2250 PTUJ, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
21. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOVREC DEJAN, Nova vas pri Ptuju
116 b, 2250 PTUJ, razrešitev: 21. 9.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-61414
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00138 z dne 22. 2.
2002 pod št. vložka 1/09535/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5956943
Firma: SWERP trgovina, proizvodnja,

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SWERP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Linhartova 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.596.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK SMILJAN, Lin-

hartova 5, 2250 PTUJ, vložek: 1.596.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 25. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČNIK SMILJAN, Linhartova 5,
2250 PTUJ, razrešitev: 25. 10. 2001, za-
stopa brez omejitev; prokurist VOGRINEC
VALERIJA, Hajdoše 25, 2250 PTUJ, raz-
rešitev: 25. 10. 2001.

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-1881
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/03117 z dne 11. 1.
2002 pod št. vložka 1/07442/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1683306

Firma: HERMI, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: HERMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Františka Foita 8,

3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAUTER HERMAN, Vizo-

re 17, 3203 NOVA CERKEV, vložek:
1.050.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
20. 11. 2001; RAUTER MIRAN, Cesta
Františka Foita 8, 3320 VELENJE, vložek:
1.050.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
20. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAUTER HERMAN, Vizore 17, 3203
NOVA CERKEV, imenovanje: 20. 11.
2001; direktor RAUTER MIRAN, Cesta
Františka Foita 8, 3320 VELENJE, imeno-
vanje: 20. 11. 2001.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in
drugih poljščin, vpis 11. 1. 2002; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik, vpis 11. 1. 2002; 01131 Vino-
gradništvo, vpis 11. 1. 2002; 01132 Sa-
djarstvo, vpis 11. 1. 2002; 01210 Reja
govedi, vpis 11. 1. 2002; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov, vpis
11. 1. 2002; 01230 Reja prašičev, vpis
11. 1. 2002; 01240 Reja perutnine, vpis
11. 1. 2002; 01250 Reja drugih živali, vpis
11. 1. 2002; 01300 Mešano kmetijstvo,
vpis 11. 1. 2002; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin, vpis 11. 1. 2002; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo, vpis 11. 1.
2002; 18300 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov, vpis 11. 1.
2002; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas, vpis 11. 1.
2002; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas, vpis 11. 1. 2002; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo, vpis 11. 1. 2002; 25240 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 11. 1. 2002; 26520 Proizvodnja
apna, vpis 11. 1. 2002; 26530 Proizvod-
nja mavca, vpis 11. 1. 2002; 26610 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, vpis 11. 1. 2002; 26620 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
11. 1. 2002; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice, vpis 11. 1. 2002;
26640 Proizvodnja malte, vpis 11. 1.
2002; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa, vpis 11. 1. 2002; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca, vpis 11. 1. 2002; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov, vpis 11. 1. 2002; 28120 Proiz-
vodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis
11. 1. 2002; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis
11. 1. 2002; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje, vpis
11. 1. 2002; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje, vpis 11. 1. 2002; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija”, vpis 11. 1. 2002; 28511
Prekrivanje kovin s kovino, vpis 11. 1.
2002; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin, vpis 11. 1. 2002;
28520 Splošna mehanična dela, vpis
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11. 1. 2002; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja, vpis 11. 1. 2002; 28621 Proiz-
vodnja ročnega orodja, vpis 11. 1. 2002;
28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis
11. 1. 2002; 28630 Proizvodnja ključav-
nic, okovja, vpis 11. 1. 2002; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podo-
bnih posod, vpis 11. 1. 2002; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
11. 1. 2002; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 11. 1. 2002; 28740 Proiz-
vodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti, vpis 11. 1. 2002; 28750 Proiz-
vodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
11. 1. 2002; 29110 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila,
vpis 11. 1. 2002; 29120 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev, vpis 11. 1. 2002;
29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis
11. 1. 2002; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije, vpis 11. 1. 2002; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis 11. 1.
2002; 29220 Proizvodnja dvigalnih in tran-
sportnih naprav, vpis 11. 1. 2002; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva, vpis 11. 1.
2002; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n., vpis 11. 1. 2002;
29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev, vpis 11. 1. 2002;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev,
vpis 11. 1. 2002; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev, vpis 11. 1. 2002; 29520
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
vpis 11. 1. 2002; 29530 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo, vpis
11. 1. 2002; 29540 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indus-
trijo, vpis 11. 1. 2002; 29550 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona, vpis
11. 1. 2002; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene, vpis 11. 1.
2002; 29710 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov, vpis 11. 1. 2002;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav, vpis 11. 1.
2002; 30010 Proizvodnja pisarniških stro-
jev, vpis 11. 1. 2002; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov, vpis 11. 1. 2002; 31610 Proiz-
vodnja druge električne opreme za stroje
in vozila, vpis 11. 1. 2002; 31620 Proiz-
vodnja druge električne opreme, d.n., vpis
11. 1. 2002; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent, vpis 11. 1. 2002;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav, vpis 11. 1. 2002; 32300 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in s, vpis 11. 1. 2002; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen op, vpis 11. 1. 2002;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje, vpis 11. 1. 2002;
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la, vpis 11. 1. 2002; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje, vpis 11. 1. 2002;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 11. 1.
2002; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela, vpis 11. 1. 2002; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-

tnih objektov, vpis 11. 1. 2002; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 11. 1.
2002; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 11. 1. 2002;
45310 Električne inštalacije, vpis 11. 1.
2002; 45320 Izolacijska dela, vpis 11. 1.
2002; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, vpis 11. 1. 2002; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 11. 1.
2002; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 11. 1. 2002; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
11. 1. 2002; 45430 Oblaganje tal in sten,
vpis 11. 1. 2002; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 11. 1. 2002; 45450
Druga zaključna gradbena dela, vpis 11. 1.
2002; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 11. 1. 2002; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili, vpis
11. 1. 2002; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 11. 1. 2002; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 11. 1. 2002; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 11. 1. 2002;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 11. 1. 2002; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 11. 1. 2002; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
11. 1. 2002; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
11. 1. 2002; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
11. 1. 2002; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 11. 1. 2002; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, vpis 11. 1.
2002; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 11. 1. 2002; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
11. 1. 2002; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 11. 1. 2002; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
11. 1. 2002; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 11. 1. 2002; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 11. 1. 2002; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 11. 1. 2002; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 11. 1. 2002; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 11. 1. 2002;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 11. 1. 2002; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 11. 1. 2002; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami, vpis 11. 1.
2002; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 11. 1. 2002; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 11. 1.
2002; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom, vpis 11. 1. 2002; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 11. 1. 2002; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
11. 1. 2002; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim

oljem, maščobami, vpis 11. 1. 2002;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 11. 1.
2002; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 11. 1. 2002; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 11. 1. 2002;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 11. 1. 2002;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 11. 1.
2002; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 11. 1. 2002; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 11. 1. 2002; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 11. 1. 2002; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 11. 1. 2002;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 11. 1.
2002; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko, vpis 11. 1. 2002; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 11. 1. 2002; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 11. 1. 2002; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami, vpis
11. 1. 2002; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 11. 1. 2002; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, vpis 11. 1. 2002; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
11. 1. 2002; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 11. 1. 2002;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 11. 1. 2002; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 11. 1.
2002; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 11. 1. 2002; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo, vpis 11. 1. 2002; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 11. 1. 2002; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
11. 1. 2002; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 11. 1. 2002; 51700 Druga tr-
govina na debelo, vpis 11. 1. 2002;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
11. 1. 2002; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
11. 1. 2002; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 11. 1.
2002; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 11. 1. 2002;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 11. 1. 2002; 52240 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki, vpis 11. 1.
2002; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
11. 1. 2002; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 11. 1. 2002; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 11. 1. 2002;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 11. 1. 2002;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
11. 1. 2002; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 11. 1. 2002; 52430 Trgovi-
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na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki, vpis 11. 1. 2002; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 11. 1. 2002;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
11. 1. 2002; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 11. 1. 2002;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 11. 1.
2002; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 11. 1. 2002;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 11. 1.
2002; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami, vpis 11. 1. 2002; 52473 De-
javnost papirnic, vpis 11. 1. 2002; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
11. 1. 2002; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 11. 1. 2002; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 11. 1. 2002; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom, vpis 11. 1. 2002; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo, vpis 11. 1. 2002; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 11. 1.
2002; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, vpis 11. 1. 2002;
52488 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah, d.n., vpis 11. 1.
2002; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, vpis 11. 1. 2002; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 11. 1.
2002; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 11. 1. 2002; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 11. 1. 2002; 52710 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov, vpis 11. 1.
2002; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov, vpis 11. 1. 2002; 52730
Popravilo ur, nakita, vpis 11. 1. 2002;
52740 Druga popravila, d.n., vpis 11. 1.
2002; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov, vpis 11. 1. 2002; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
11. 1. 2002; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 11. 1. 2002; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 11. 1. 2002; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 11. 1.
2002; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 11. 1. 2002; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 11. 1. 2002; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
11. 1. 2002; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
11. 1. 2002; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
11. 1. 2002; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih, vpis 11. 1. 2002;
55510 Dejavnost menz, vpis 11. 1. 2002;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring), vpis 11. 1. 2002; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 11. 1. 2002; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 11. 1.
2002; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
11. 1. 2002; 63110 Prekladanje, vpis
11. 1. 2002; 63120 Skladiščenje, vpis
11. 1. 2002; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu, vpis 11. 1.
2002; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 11. 1.
2002; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 11. 1. 2002; 70110 Organi-

zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 11. 1. 2002; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 11. 1.
2002; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 11. 1. 2002; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 11. 1. 2002; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 11. 1. 2002; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem, vpis 11. 1.
2002; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem, vpis 11. 1. 2002; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 11. 1.
2002; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 11. 1. 2002; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 11. 1.
2002; 74201 0 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje, vpis 11. 1. 2002;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 11. 1. 2002; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
11. 1. 2002; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 11. 1. 2002;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 11. 1. 2002; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 11. 1. 2002; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 11. 1.
2002; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 11. 1. 2002; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
11. 1. 2002; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic, vpis 11. 1. 2002;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
11. 1. 2002; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov, vpis 11. 1. 2002; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov, vpis 11. 1.
2002; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa, vpis 11. 1. 2002; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 11. 1.
2002.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 3117/2001 z dne
11.01.2002. Opombe: - pri šifri K/74.120
vse razen revizijske dejavnosti

KOPER

Rg-3791
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/03220 z dne 7. 2.
2002 pod št. vložka 1/06206/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1672746
Firma: YUMAX trgovina in investicije

d.o.o.
Skrajšana firma: YUMAX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška cesta 34a, 6230 PO-

STOJNA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRŽULJ DRAGAN, N. Če-

remuški, Kvartal 129,4b,83, MOSKVA,
RUSIJA, vložek: 2.100.000 SIT, ne  odgo-
varja, vstop 20. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRŽULJ DRAGAN, N. Čeremuški,
Kvartal 129,4b,83, MOSKVA, RUSIJA,
imenovanje: 20. 11. 2001.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 7. 2. 2002; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
7. 2. 2002; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 7. 2. 2002;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 7. 2. 2002; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 7. 2. 2002; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
7. 2. 2002; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 7. 2.
2002; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 7. 2.
2002; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 7. 2.
2002; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 7. 2. 2002; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 7. 2. 2002; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 7. 2. 2002; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 7. 2. 2002; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 7. 2. 2002; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 7. 2. 2002;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 7. 2. 2002; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 7. 2. 2002;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 7. 2. 2002; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 7. 2.
2002; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 7. 2. 2002; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi, vpis 7. 2.
2002; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 7. 2. 2002; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 7. 2.
2002; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 7. 2. 2002; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 7. 2. 2002; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 7. 2. 2002; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 7. 2. 2002; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
7. 2. 2002; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 7. 2. 2002; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
7. 2. 2002; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 7. 2. 2002; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 7. 2. 2002; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 7. 2. 2002;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 7. 2. 2002; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 7. 2. 2002; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili, vpis 7. 2. 2002;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 7. 2. 2002; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis
7. 2. 2002; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 7. 2.
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2002; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 7. 2.
2002; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami, vpis 7. 2. 2002; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materi-
alom in sanitarno opremo, vpis 7. 2. 2002;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje, vpis 7. 2. 2002; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi,
vpis 7. 2. 2002; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki, vpis 7. 2. 2002; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 7. 2. 2002; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 7. 2. 2002;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 7. 2. 2002; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
7. 2. 2002; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 7. 2. 2002; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 7. 2. 2002; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 7. 2.
2002; 5170 Druga trgovina na debelo,
vpis 7. 2. 2002; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, vpis 7. 2. 2002; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 7. 2. 2002; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
7. 2. 2002; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 7. 2. 2002;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 7. 2. 2002; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki, vpis 7. 2. 2002;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 7. 2. 2002;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki, vpis 7. 2. 2002; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, vpis 7. 2. 2002; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki, vpis 7. 2. 2002; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 7. 2. 2002; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 7. 2. 2002; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 7. 2.
2002; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 7. 2. 2002; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
7. 2. 2002; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 7. 2. 2002; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 7. 2.
2002; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
7. 2. 2002; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 7. 2. 2002;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 7. 2.
2002; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami, vpis 7. 2. 2002; 52473 De-
javnost papirnic, vpis 7. 2. 2002; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
7. 2. 2002; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 7. 2. 2002; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 7. 2. 2002; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom, vpis 7. 2. 2002; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo, vpis 7. 2. 2002; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 7. 2.

2002; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 7. 2. 2002;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n., vpis 7. 2. 2002;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 7. 2. 2002; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 7. 2. 2002; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 7. 2. 2002; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 7. 2. 2002;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov, vpis 7. 2. 2002; 55220 Dejavnost kam-
pov, vpis 7. 2. 2002; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln, vpis 7. 2. 2002; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 7. 2. 2002; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 7. 2.
2002; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 7. 2. 2002; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 7. 2. 2002; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov, vpis
7. 2. 2002; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 7. 2.
2002; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 7. 2. 2002;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 7. 2. 2002; 6024 Cestni tovor-
ni promet, vpis 7. 2. 2002; 6311 Preklada-
nje, vpis 7. 2. 2002; 6312 Skladiščenje,
vpis 7. 2. 2002; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 7. 2.
2002; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 7. 2. 2002; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 7. 2.
2002; 6420 Telekomunikacije, vpis 7. 2.
2002; 6521 Finančni zakup (leasing), vpis
7. 2. 2002; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, vpis
7. 2. 2002; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 7. 2.
2002; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 7. 2. 2002; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 7. 2.
2002; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis
7. 2. 2002; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 7. 2.
2002; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 7. 2. 2002; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 7. 2. 2002;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
7. 2. 2002; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem, vpis 7. 2. 2002; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 7. 2.
2002; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 7. 2. 2002; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 7. 2. 2002; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
7. 2. 2002; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 7. 2. 2002; 71402 Dejavnost
videotek, vpis 7. 2. 2002; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe, vpis 7. 2.
2002; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 7. 2. 2002; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 7. 2. 2002;
74400 Oglaševanje, vpis 7. 2. 2002; 7482
Pakiranje, vpis 7. 2. 2002; 74831 Prevaja-
nje, vpis 7. 2. 2002; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 7. 2. 2002;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 7. 2. 2002; 92712 Dejavnost igralnic,
vpis 7. 2. 2002.

Razno: Vpišejo se omejitve pri dejav-
nostih: 6713: samo menjalnice in zastav-
ljalnice 92712: samo posebne igre na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

KRANJ

Rg-14155
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01680 z dne
10. 10. 2001 pod št. vložka 1/06874/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1639218
Firma: AMS INTERNATIONAL, proiz-

vodnja, projektiranje, storitve in trgovi-
na, d.o.o.

Skrajšana firma: AMS INTERNATIO-
NAL d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZABREZNICA 2, 4274 ŽIROV-
NICA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKOVIČ MILENKO,

TITOVA 74, 4270 JESENICE, vložek:
700.000 SIT, ne  odgovarja, vstop 15. 6.
2001; ČUČNIK ANDREJ, BREZNICA 28
A, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 700.000 SIT,
ne  odgovarja, vstop 15. 6. 2001; LAZAR
IVAN, POT SV. ANTONA 16, 5280 IDRIJA,
vložek: 700.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
15. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČUČNIK ANDREJ, BREZNICA 28
A, 4274 ŽIROVNICA, imenovanje: 15. 6.
2001.

Dejavnost: 20400 Proizvodnja lesene
embalaže, vpis 10. 10. 2001; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 10. 10.
2001; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja, vpis 10. 10. 2001; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže, vpis 10. 10.
2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis 10. 10.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
10. 10. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
10. 10. 2001; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava, vpis 10. 10. 2001; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
10. 10. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 10. 10. 2001;
29310 Proizvodnja traktorjev, vpis 10. 10.
2001; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev, vpis 10. 10. 2001;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev, vpis 10. 10. 2001; 29530 Proiz-
vodnja strojev za živilsko in tobačno indus-
trijo, vpis 10. 10. 2001; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene, vpis
10. 10. 2001; 34100 Proizvodnja motor-
nih vozil, vpis 10. 10. 2001; 34200 Proiz-
vodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic”, vpis 10. 10. 2001;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 10. 10. 2001; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje, vpis 10. 10. 2001;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev, vpis 10. 10. 2001; 51140 Posredništ-
vo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 10. 10. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 10. 10. 2001; 51620 Trgovina na de-



Stran 2192 / Št. 21 / 11. 3. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

belo z gradbenimi stroji, vpis 10. 10. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 10. 10.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 10. 10. 2001; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 10. 10.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 10. 10. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 10. 10. 2001; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 10. 10. 2001;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 10. 10. 2001; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
10. 10. 2001; 60240 Cestni tovorni pro-
met, vpis 10. 10. 2001; 65210 Finančni
zakup (leasing), vpis 10. 10. 2001; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 10. 10.
2001; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem, vpis 10. 10. 2001; 71310 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem,
vpis 10. 10. 2001; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem, vpis 10. 10.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 10. 10. 2001;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah, vpis 10. 10. 2001; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
10. 10. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 10. 10. 2001; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami, vpis 10. 10.
2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 10. 10. 2001; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 10. 10.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
10. 10. 2001; 73202 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju humanisti-
ke, vpis 10. 10. 2001; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 10. 10.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 10. 10. 2001; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 10. 10. 2001; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, vpis 10. 10.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 10. 10. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 10. 10. 2001; 74831 Preva-
janje, vpis 10. 10. 2001; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 10. 10.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 10. 10. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 10. 10.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 10. 10. 2001; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 10. 10.
2001; 92521 Dejavnost muzejev, vpis
10. 10. 2001; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine, vpis 10. 10. 2001.

LJUBLJANA

Rg-2326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18579 z dne
15. 1. 2002 pod št. vložka 1/35544/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 1658239

Firma: INFO DVIG 1 Družba za izde-
lavo in vzdrževanje dvigalnih naprav
d.o.o.

Skrajšana firma: INFO DVIG 1 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Špruha 30, IOC Trzin, 1236

TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVŠE ALOJZ STANI-

SLAV, Špruha 30, 1236 TRZIN, vložek:
2.100.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
6. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVŠE ALOJZ STANISLAV, Špruha
30, 1236 TRZIN, imenovanje: 6. 12.
2001.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 15. 1.
2002; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva, vpis 15. 1. 2002;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev, vpis 15. 1. 2002;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, vpis 15. 1. 2002;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 15. 1.
2002; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija”,
vpis 15. 1. 2002; 28511 Prekrivanje kovin
s kovino, vpis 15. 1. 2002; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin, vpis
15. 1. 2002; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 15. 1. 2002; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja, vpis 15. 1. 2002; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 15. 1.
2002; 28622 Proizvodnja orodja za stroje,
vpis 15. 1. 2002; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja, vpis 15. 1. 2002; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod, vpis 15. 1. 2002; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
15. 1. 2002; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 15. 1. 2002; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti,
vpis 15. 1. 2002; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 15. 1.
2002; 29220 Proizvodnja dvigalnih in tran-
sportnih naprav, vpis 15. 1. 2002; 45310
Električne inštalacije, vpis 15. 1. 2002;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
15. 1. 2002; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 15. 1. 2002; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 15. 1. 2002;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 15. 1. 2002; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 15. 1. 2002;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 15. 1. 2002;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
15. 1. 2002; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 15. 1.
2002; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 15. 1. 2002; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 15. 1. 2002; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami, vpis 15. 1.
2002; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 15. 1. 2002; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 15. 1.

2002; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 15. 1. 2002; 51310 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
15. 1. 2002; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 15. 1.
2002; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 15. 1. 2002; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 15. 1. 2002; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
15. 1. 2002; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 15. 1. 2002; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 15. 1. 2002; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 15. 1. 2002; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 15. 1. 2002; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 15. 1.
2002; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 15. 1. 2002; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 15. 1.
2002; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
15. 1. 2002; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 15. 1. 2002;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 15. 1. 2002; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi, vpis 15. 1. 2002; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami, vpis
15. 1. 2002; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 15. 1. 2002; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 15. 1. 2002; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi, vpis 15. 1.
2002; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 15. 1. 2002; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki, vpis
15. 1. 2002; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 15. 1. 2002;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 15. 1. 2002; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
15. 1. 2002; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 15. 1. 2002; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo, vpis 15. 1. 2002;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
15. 1. 2002; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 15. 1. 2002; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 15. 1. 2002; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 15. 1. 2002; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo, vpis 15. 1. 2002; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
15. 1. 2002; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 15. 1. 2002;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
15. 1. 2002; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
15. 1. 2002; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 15. 1. 2002; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 15. 1. 2002;
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52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 15. 1. 2002;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
15. 1. 2002; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 15. 1. 2002; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 15. 1. 2002; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 15. 1. 2002; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 15. 1.
2002; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 15. 1. 2002; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 15. 1. 2002;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 15. 1. 2002; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 15. 1. 2002; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
15. 1. 2002; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 15. 1. 2002; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 15. 1. 2002;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 15. 1.
2002; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 15. 1.
2002; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 15. 1. 2002; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
15. 1. 2002; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 15. 1. 2002;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 15. 1. 2002; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 15. 1. 2002; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
15. 1. 2002; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 15. 1. 2002; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
15. 1. 2002; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 15. 1. 2002;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 15. 1. 2002; 52740 Druga
popravila, d.n., vpis 15. 1. 2002; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 15. 1.
2002; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 15. 1.
2002; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 15. 1. 2002; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
15. 1. 2002; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 15. 1. 2002;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 15. 1. 2002; 60240 Cestni tovorni pro-
met, vpis 15. 1. 2002; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 15. 1. 2002;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 15. 1. 2002; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 15. 1. 2002;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
15. 1. 2002; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 15. 1.
2002; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 15. 1. 2002; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
15. 1. 2002; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 15. 1. 2002; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 15. 1.
2002.

Rg-2797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14647 z dne
23. 1. 2002 pod št. vložka 1/35566/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1663712
Firma: DINOSAURUS d.o.o., Podjetje

za gostinstvo in turizem
Skrajšana firma: DINOSAURUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sneberska cesta 122, 1260

LJUBLJANA POLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEHABOVIĆ SENAD, Ru-

sjanov trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne  odgovarja, vstop 6. 9.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VEHABOVIĆ SENAD, Rusjanov trg
4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 9.
2001.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 23. 1. 2002; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
23. 1. 2002; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili, vpis 23. 1. 2002;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 23. 1. 2002; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 23. 1.
2002; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 23. 1. 2002; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 23. 1.
2002; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 23. 1.
2002; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 23. 1.
2002; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
23. 1. 2002; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, vpis 23. 1. 2002;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi, vpis 23. 1. 2002; 51110 Posredništ-
vo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, vpis 23. 1.
2002; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
23. 1. 2002; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis
23. 1. 2002; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 23. 1. 2002; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 23. 1. 2002; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 23. 1. 2002; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 23. 1. 2002; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 23. 1. 2002;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 23. 1. 2002; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 23. 1. 2002; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami, vpis 23. 1.
2002; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 23. 1. 2002; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 23. 1.
2002; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom, vpis 23. 1. 2002; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 23. 1. 2002; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
23. 1. 2002; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 23. 1. 2002;

51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 23. 1.
2002; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 23. 1. 2002; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 23. 1. 2002;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 23. 1. 2002;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 23. 1.
2002; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 23. 1. 2002; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 23. 1. 2002; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 23. 1. 2002; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 23. 1. 2002;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 23. 1.
2002; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko, vpis 23. 1. 2002; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 23. 1. 2002; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 23. 1. 2002; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami, vpis
23. 1. 2002; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 23. 1. 2002; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, vpis 23. 1. 2002; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
23. 1. 2002; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 23. 1. 2002;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 23. 1. 2002; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 23. 1.
2002; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 23. 1. 2002; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo, vpis 23. 1. 2002; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 23. 1. 2002; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
23. 1. 2002; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 23. 1. 2002; 51700 Druga tr-
govina na debelo, vpis 23. 1. 2002;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
23. 1. 2002; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
23. 1. 2002; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 23. 1.
2002; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 23. 1. 2002;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 23. 1. 2002; 52240 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki, vpis 23. 1.
2002; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
23. 1. 2002; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 23. 1. 2002; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 23. 1. 2002;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 23. 1. 2002;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
23. 1. 2002; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 23. 1. 2002; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
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ki, vpis 23. 1. 2002; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 23. 1. 2002;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
23. 1. 2002; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom, vpis 23. 1. 2002; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
23. 1. 2002; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 23. 1. 2002; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 23. 1.
2002; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, vpis 23. 1. 2002; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 23. 1. 2002;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami, vpis 23. 1. 2002; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 23. 1. 2002; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, vpis 23. 1. 2002; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 23. 1.
2002; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
23. 1. 2002; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
23. 1. 2002; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 23. 1. 2002; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,
vpis 23. 1. 2002; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 23. 1. 2002;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, vpis 23. 1. 2002; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 23. 1. 2002;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 23. 1. 2002; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 23. 1. 2002;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 23. 1. 2002; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
23. 1. 2002; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, vpis 23. 1. 2002;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 23. 1. 2002; 52730 Popra-
vilo ur, nakita, vpis 23. 1. 2002; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 23. 1. 2002;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 23. 1. 2002; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 23. 1. 2002; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 23. 1. 2002; 55220 Dejav-
nost kampov, vpis 23. 1. 2002; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 23. 1. 2002;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi, vpis 23. 1. 2002;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom, vpis 23. 1. 2002; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov, vpis 23. 1. 2002; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 23. 1.
2002; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, vpis 23. 1. 2002; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 23. 1. 2002; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn, vpis 23. 1. 2002;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 23. 1. 2002; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 23. 1. 2002; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
23. 1. 2002; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis

23. 1. 2002; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
23. 1. 2002; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih, vpis 23. 1. 2002;
55510 Dejavnost menz, vpis 23. 1. 2002;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring), vpis 23. 1. 2002; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic, vpis 23. 1. 2002; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 23. 1. 2002;
60230 Drug kopenski potniški promet,
vpis 23. 1. 2002; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 23. 1. 2002; 60300 Cevovo-
dni transport, vpis 23. 1. 2002; 61200
Promet po rekah, jezerih, prekopih, vpis
23. 1. 2002; 63110 Prekladanje, vpis
23. 1. 2002; 63120 Skladiščenje, vpis
23. 1. 2002; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu, vpis 23. 1.
2002; 63220 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu, vpis 23. 1. 2002;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu, vpis 23. 1. 2002; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
23. 1. 2002; 65210 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 23. 1. 2002; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom, vpis 23. 1. 2002; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 23. 1. 2002; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis
23. 1. 2002; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 23. 1. 2002;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami, vpis 23. 1.
2002; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi, vpis 23. 1.
2002; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem, vpis 23. 1. 2002; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 23. 1.
2002; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem, vpis 23. 1. 2002; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem, vpis 23. 1. 2002;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem, vpis 23. 1. 2002; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem,
vpis 23. 1. 2002; 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem, vpis
23. 1. 2002; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 23. 1.
2002; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe, vpis 23. 1. 2002; 71401 Izposo-
janje športne opreme, vpis 23. 1. 2002;
71402 Dejavnost videotek, vpis 23. 1.
2002; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 23. 1. 2002; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 23. 1.
2002; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 23. 1. 2002; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 23. 1. 2002; 74600 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, vpis 23. 1.
2002; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 23. 1. 2002; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 23. 1.
2002; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve, vpis 23. 1. 2002; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
vpis 23. 1. 2002; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n., vpis 23. 1. 2002.

Rg-3089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00266 z dne
25. 1. 2002 pod št. vložka 1/35596/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1686615
Firma: J. ZORKO, posredovanje, sto-

ritve in svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: J. Zorko k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Mali vrh 30, 1293 ŠMARJE -

SAP
Ustanovitelji: ZORKO JOŽE, Mali vrh

30, 1293 ŠMARJE - SAP, odg. s svojim
premož., vstop 7. 1. 2002; ZORKO BRE-
DE, Mali vrh 30, 1293 ŠMARJE - SAP,
vložek: 1 ne  odgovarja, vstop 7. 1. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZORKO JOŽE, Mali vrh 30, 1293
ŠMARJE - SAP, imenovanje: 7. 1. 2002.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 25. 1.
2002; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 25. 1. 2002; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 25. 1. 2002; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 25. 1. 2002; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 25. 1. 2002;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, vpis 25. 1.
2002; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 25. 1. 2002; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 25. 1. 2002; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 25. 1. 2002; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
25. 1. 2002; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi, vpis 25. 1.
2002; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 25. 1. 2002; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 25. 1.
2002; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
25. 1. 2002; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 25. 1. 2002; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
25. 1. 2002; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 25. 1. 2002;
74400 Oglaševanje, vpis 25. 1. 2002;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje, vpis 25. 1. 2002; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 25. 1. 2002;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 25. 1. 2002; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 25. 1. 2002.

Rg-3090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00268 z dne
22. 1. 2002 pod št. vložka 1/35582/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1689550
Firma: ENERGOMONTAŽA, elektroin-

ženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ENERGOMONTAŽA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ježa 50, 1231 LJUBLJA-

NA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPINDLER KARMEN, Ro-

žanska ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
21. 12. 2001.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠPINDLER KARMEN, Rožanska uli-
ca 6, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
21. 12. 2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov, vpis
22. 1. 2002; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 22. 1. 2002; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
22. 1. 2002; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n., vpis 22. 1.
2002; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene, vpis 22. 1. 2002;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev, vpis 22. 1.
2002; 31200 Proizvodnja naprav za dis-
tribucijo in krmiljenje elektrike, vpis 22. 1.
2002; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic, vpis 22. 1. 2002;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk, vpis 22. 1. 2002;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila, vpis 22. 1. 2002;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n., vpis 22. 1. 2002; 40101 Proiz-
vodnja elektrike v HE, vpis 22. 1. 2002;
40104 Prenos elektrike, vpis 22. 1.
2002; 40105 Distribucija elektrike, vpis
22. 1. 2002; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 22. 1. 2002; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 22. 1. 2002;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 22. 1. 2002; 45310
Električne inštalacije, vpis 22. 1. 2002;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
22. 1. 2002; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 22. 1. 2002; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva, vpis 22. 1. 2002; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 22. 1. 2002; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela, vpis 22. 1.
2002; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 22. 1. 2002; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, vpis 22. 1. 2002;
51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe, vpis 22. 1. 2002;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo, vpis 22. 1. 2002; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 22. 1. 2002;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 22. 1. 2002; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 22. 1. 2002; 55220 Dejav-
nost kampov, vpis 22. 1. 2002; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 22. 1. 2002;
55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 22. 1. 2002; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 22. 1. 2002;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij, vpis 22. 1.
2002; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn, vpis 22. 1. 2002; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov, vpis 22. 1.
2002; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 22. 1.
2002; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 22. 1.
2002; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 22. 1. 2002; 55510
Dejavnost menz, vpis 22. 1. 2002; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
22. 1. 2002; 65210 Finančni zakup (lea-

sing), vpis 22. 1. 2002; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 22. 1. 2002; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 22. 1.
2002; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem, vpis 22. 1. 2002; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami, vpis 22. 1. 2002;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi, vpis 22. 1. 2002;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
22. 1. 2002; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 22. 1.
2002; 74201 0 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje, vpis 22. 1.
2002; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 22. 1. 2002;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 22. 1. 2002; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
22. 1. 2002; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, vpis 22. 1. 2002;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov, vpis 22. 1. 2002; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 22. 1.
2002.

Rg-4144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19623 z dne
30. 1. 2002 pod št. vložka 1/35631/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1685589
Firma: INTERNATIONAL EDUCATION,

Boštjančič in Turk, izobraževanje, d.n.o.
Skrajšana firma: INTERNATIONAL

EDUCATION, Boštjančič in Turk, d.n. o
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ TURK VE-

RUŠKA, Vipavska 33, 1000 LJUBLJANA,
odg. s svojim premož., vstop 19. 12.
2001; TURK LEILA, Gornji trg 4, 1000
LJUBLJANA, odg. s svojim premož., vstop
19. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOŠTJANČIČ TURK VERUŠKA, Vi-
pavska 33, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 19. 12. 2001; prokurist TURK LEILA,
Gornji trg 4, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 19. 12. 2001.

Dejavnost: 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 30. 1. 2002; 74400
Oglaševanje, vpis 30. 1. 2002; 74831
Prevajanje, vpis 30. 1. 2002; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
30. 1. 2002; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 30. 1. 2002; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 30. 1.
2002; 92310 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje, vpis 30. 1. 2002.

Rg-18224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17028 z dne
28. 11. 2001 pod št. vložka 1/35382/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1614720
Firma: FORGRAD, Splošna dela v

gradbeništvu, d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana firma: FORGRAD, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 20. julija 2 c, 1410
ZAGORJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAJSER FRANC, Rudar-

ska cesta 14 b, 1412 KISOVEC, vložek:
735.000 SIT, ne  odgovarja, vstop 11. 9.
2001; GOŠTE JANKO, Izlake 23, 1411
IZLAKE, vložek: 735.000 SIT, ne  odgo-
varja, vstop 11. 9. 2001; BREZOVAR GA-
BRIJEL, Rove 4 b, 1410 ZAGORJE OB
SAVI, vložek: 630.000 SIT, ne  odgovarja,
vstop 11. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GAJSER FRANC, Rudarska cesta
14 b, 1412 KISOVEC, imenovanje: 11. 9.
2001.

Dejavnost: 14110 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene, vpis 28. 11. 2001;
14210 Pridobivanje gramoza in peska, vpis
28. 11. 2001; 20100 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa, vpis 28. 11.
2001; 20300 Stavbno mizarstvo, vpis
28. 11. 2001; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 28. 11. 2001; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, vpis 28. 11. 2001; 26630 Proiz-
vodnja sveže betonske mešanice, vpis
28. 11. 2001; 26640 Proizvodnja malte,
vpis 28. 11. 2001; 26650 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa, vpis 28. 11.
2001; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca, vpis 28. 11.
2001; 26700 Obdelava naravnega kam-
na, vpis 28. 11. 2001; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov, vpis
28. 11. 2001; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva, vpis 28. 11.
2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 28. 11.
2001; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin, vpis 28. 11. 2001; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
28. 11. 2001; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 28. 11. 2001; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
28. 11. 2001; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 28. 11. 2001; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela, vpis 28. 11.
2001; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov, vpis
28. 11. 2001; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda, vpis 28. 11. 2001; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 28. 11. 2001; 45310 Električ-
ne inštalacije, vpis 28. 11. 2001; 45320
Izolacijska dela, vpis 28. 11. 2001; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je, vpis 28. 11. 2001; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, vpis 28. 11. 2001;
45410 Fasaderska in štukaterska dela,
vpis 28. 11. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis
28. 11. 2001; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 28. 11. 2001; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 28. 11.
2001; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 28. 11. 2001; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
28. 11. 2001; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
28. 11. 2001; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
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materialom, vpis 28. 11. 2001; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
28. 11. 2001; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 28. 11. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
28. 11. 2001; 60240 Cestni tovorni pro-
met, vpis 28. 11. 2001; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 28. 11.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 28. 11. 2001; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 28. 11. 2001; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem,
vpis 28. 11. 2001; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem, vpis
28. 11. 2001; 7420 Projektiranje in te-
hnično svetovanje, vpis 28. 11. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 28. 11. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 28. 11. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
28. 11. 2001; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 28. 11. 2001.

MARIBOR

Rg-3830
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04047 z dne
21. 1. 2002 pod št. vložka 1/11247/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1673661
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA

PLOJ-ŠOŠTERIČ d.n.o., o.p.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Sedež: Ul. heroja Bračiča 18/II,

2000 MARIBOR
Ustanovitelji: PLOJ ALBIN, Zg. Duplek

112/b, 2241 SPODNJI DUPLEK, odg. s
svojim premož., vstop 21. 11. 2001; ŠOŠ-
TERIČ FRANCI, Borštnikova 21, 2000 MA-
RIBOR, odg. s svojim premož., vstop
21. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik PLOJ ALBIN, Zg. Duplek 112/b,
2241 SPODNJI DUPLEK, imenovanje:
21. 11. 2001, brez omejitev; družbenik
ŠOŠTERIČ FRANCI, Borštnikova 21, 2000
MARIBOR, imenovanje: 21. 11. 2001,
brez omejitev.

Dejavnost: 74110 Pravno svetovanje,
vpis 21. 1. 2002.

Rg-3862
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04258 z dne
25. 1. 2002 pod št. vložka 1/11251/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1683152
Firma: ZAVAROVALNO ZASTOPANJE

I.Q. zavarovalno zastopanje d.o.o.
Skrajšana firma: ZAVAROVALNO ZA-

STOPANJE I.Q. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miklavčeva 7, 2000 MARI-

BOR

Osnovni kapital: 2.193.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVED ETBIN, Glavni

trg 024, 2000 MARIBOR, vložek:
1.184.220 SIT, ne  odgovarja, vstop 5. 9.
2001; PERNEK MIHAELA, Šentilj v Slov.
Goricah 106, 2212 ŠENTILJ V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vložek: 504.390 SIT, ne
odgovarja, vstop 5. 9. 2001; LIKL EVGEN,
Na Jožefu 3, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA, vložek: 504.390 SIT, ne  odgovarja,
vstop 5. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEDVED ETBIN, Glavni trg 024,
2000 MARIBOR, imenovanje: 5. 9. 2001,
brez omejitev.

Dejavnost: 67200 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
vpis 25. 1. 2002.

NOVO MESTO

Rg-1275
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2001/01268 z
dne 16. 1. 2002 pod št. vložka
1/04339/00 vpisalo subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1683233
Firma: TRGOLES NOVI trgovina in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOLES NOVI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mestni log 13, 8330 METLI-

KA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVGUSTINČIČ DENIS,

Gradac 112, 8332 GRADAC, vložek:
1.050.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
18. 12. 2001; AVGUSTINČIČ DAVID, Gra-
dac 112, 8332 GRADAC, vložek:
1.050.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
18. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AVGUSTINČIČ DENIS, Gradac 112,
8332 GRADAC, imenovanje: 18. 12.
2001.

Dejavnost: 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 16. 1. 2002; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva, vpis 16. 1. 2002; 28520 Splošna me-
hanična dela, vpis 16. 1. 2002; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis
16. 1. 2002; 36120 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega, vpis 16. 1. 2002; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega, vpis 16. 1. 2002; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n., vpis
16. 1. 2002; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva, vpis 16. 1.
2002; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
16. 1. 2002; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis
16. 1. 2002; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
16. 1. 2002; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 16. 1. 2002; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 16. 1. 2002;
51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-

delki široke porabe, vpis 16. 1. 2002;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
vpis 16. 1. 2002; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 16. 1. 2002; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
16. 1. 2002; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, vpis 16. 1. 2002; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
16. 1. 2002; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 16. 1. 2002; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
16. 1. 2002; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 16. 1.
2002; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki, vpis 16. 1. 2002; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
vpis 16. 1. 2002; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 16. 1. 2002; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 16. 1. 2002; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, vpis 16. 1. 2002; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 16. 1. 2002; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 16. 1.
2002; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 16. 1. 2002; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastani-
tvenih zmogljivosti, vpis 16. 1. 2002;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 16. 1. 2002;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih, vpis 16. 1. 2002;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 16. 1. 2002; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 16. 1.
2002; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
16. 1. 2002; 63120 Skladiščenje, vpis
16. 1. 2002; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
16. 1. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 16. 1. 2002;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 16. 1. 2002; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis
16. 1. 2002; 71220 Dajanje vodnih plo-
vil v najem, vpis 16. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Pogodba o ustano-
vitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne
18. 12. 2001.

PTUJ

Rg-3012
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00037 z dne 23. 1.
2002 pod št. vložka 1/09756/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1694707
Firma: ELEKTRO LOGISTIKA TRGO-

VINA trgovina, proizvodnja, storitve
d.o.o.

Skrajšana firma: EL trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Špindlerjeva ulica 12, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: SENČAR MILAN, Obrtni-
ška ulica 9, 2250 PTUJ, vložek:
1.050.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
10. 1. 2002; PALČAR BOŽIDAR, Njiver-
ce, Ob gozdu 2, 2325 KIDRIČEVO, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne  odgovarja, vstop
10. 1. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist SENČAR MILAN, Obrtniška ulica
9, 2250 PTUJ, imenovanje: 10. 1. 2002;
direktor PALČAR BOŽIDAR, Njiverce, Ob
gozdu 2, 2325 KIDRIČEVO, imenovanje:
10. 1. 2002, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva, vpis 23. 1. 2002; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov, vpis 23. 1. 2002; 30020 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov, vpis 23. 1. 2002;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev, vpis 23. 1.
2002; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic, vpis 23. 1. 2002;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk, vpis 23. 1. 2002;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n., vpis 23. 1. 2002; 33300 Proiz-
vodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje, vpis 23. 1. 2002; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 23. 1. 2002; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 23. 1. 2002;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 23. 1. 2002;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 23. 1. 2002; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
23. 1. 2002; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis
23. 1. 2002; 51520 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 23. 1. 2002;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
vpis 23. 1. 2002; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
23. 1. 2002; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo, vpis 23. 1. 2002; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 23. 1.
2002; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 23. 1. 2002; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
23. 1. 2002; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, vpis 23. 1. 2002;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
23. 1. 2002; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 23. 1. 2002;
52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov, vpis 23. 1. 2002; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 23. 1. 2002;
63120 Skladiščenje, vpis 23. 1. 2002;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 23. 1. 2002; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
23. 1. 2002; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, vpis 23. 1. 2002.

Spremembe

CELJE

Rg-2584
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/01386 z dne 18. 1.
2002 pri subjektu vpisa MAHER trgovina,
izvoz-uvoz, d.o.o., Trnava 1, Gomilsko,
sedež: Trnava 1, 3303 GOMILSKO, vpi-
sanem pod vložno št. 1/01196/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: povečanja
osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembe dejavnosti ter spremembe ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5337097
Osnovni kapital: 29.465.989,43 SIT
Ustanovitelji: MAHOR IVAN, Trnava 1,

3303 GOMILSKO, vložek:
29.465.989,43 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 11. 12. 1989.

Dejavnost: 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil, vpis 18. 1. 2002;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil,
vpis 18. 1. 2002; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila, vpis 18. 1. 2002; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.,
vpis 18. 1. 2002; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, izbris 18. 1. 2002; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 18. 1. 2002; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.”, izbris 18. 1. 2002; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 18. 1. 2002; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami, izbris 18. 1.
2002; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 18. 1. 2002; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 18. 1. 2002;
7440 Oglaševanje, vpis 18. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11. 6. 2001.

Rg-2594
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/01479 z dne
18. 1. 2002 pri subjektu vpisa AVTOPRE-
VOZ BORUT FIJAVŽ SINTIM d.o.o. Pod-
jetje za špedicijo, mednarodne prevo-
ze, trgovino in zastopanje Stranice, se-
dež: Bukovlje 1, 3206 STRANICE, vpi-
sanem pod vložno št. 1/03590/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: po-
večanja osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembe firme, uskladitve dejavno-
sti s SKD ter spremembe družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5568331
Firma: AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ

SINTIM, Podjetje za špedicijo, medna-
rodne prevoze, trgovino in zastopanje
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOPREVOZ BO-
RUT FIJAVŽ SINTIM, d.o.o.

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIJAVŽ BORUT, Bukovlje

1, 3206 STRANICE, vložek: 1.050.000
SIT, SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 11. 1991; FIJAVŽ ANDREJA, Bukov-
lje 1, 3206 STRANICE, vložek: 1.050.000

SIT, ne   odgovarja, vstop: 21. 11. 1991.
Dejavnost: 51110 Posredništvo pri pro-

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 18. 1. 2002;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 18. 1.
2002; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala, vpis 18. 1.
2002; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
18. 1. 2002; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
18. 1. 2002; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 18. 1. 2002; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov, vpis 18. 1. 2002; 51180 Posredništ-
vo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 18. 1. 2002; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 18. 1. 2002; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah,
vpis 18. 1. 2002; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah, vpis
18. 1. 2002; 60220 Dejavnost taksistov,
vpis 18. 1. 2002; 60230 Drug kopenski
potniški promet, vpis 18. 1. 2002; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 18. 1. 2002;
60300 Cevovodni transport, vpis 18. 1.
2002; 63110 Prekladanje, vpis 18. 1.
2002; 63120 Skladiščenje, vpis 18. 1.
2002; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu, vpis 18. 1. 2002;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n., vpis 18. 1. 2002;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, vpis 18. 1. 2002; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, vpis 18. 1.
2002; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 18. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 4. 7. 2001.

Rg-3328
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/03231 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa CENTER ZA SO-
CIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH, se-
dež: Šmarje pri Jelšah 179, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00614/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe sedeža ter
spremembe zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5243718
Sedež: Celjska cesta 12, 3240

ŠMARJE PRI JELŠAH
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor PREVOLŠEK ROMANA, Celjska ce-
sta 17, 3252 ROGATEC, razrešitev: 1. 7.
2000, zastopa brez omejitev; direktor
KAMPUŠ MARIJA, Finžgarjeva 7, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH, imenovanje: 1. 7.
2000.

Rg-3517
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/01441 z dne 5. 2.
2002 pri subjektu vpisa CETIS-GRAF,
podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d.,
Celje, sedež: Čopova 24, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/03194/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe statuta s temile podatki:
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Matična številka: 5533473
Skupščinski sklep: Sprememba statuta

z dne 18. 6. 2001.

Rg-3548
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/01663 z dne 6. 2.
2002 pri subjektu vpisa DIVA, storitveno
podjetje, d.o.o. Celje, Miklošičeva 5, se-
dež: Miklošičeva 5, 3000 CELJE, vpisa-
nem pod vložno št. 1/04208/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: povečanja
osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembe firme, dejavnosti in spremem-
be akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5693098
Firma: DIVA storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: DIVA d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURIČAN IVANA, Mikloši-

čeva 5, 3000 CELJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Dejavnost: 6022 Storitve taksistov, iz-
bris 6. 2. 2002; 60220 Dejavnost taksi-
stov, vpis 6. 2. 2002; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, iz-
bris 6. 2. 2002; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
6. 2. 2002; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 6. 2. 2002; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 6. 2. 2002; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 6. 2.
2002; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 6. 2. 2002; 7440 Oglaševanje, vpis
6. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 7. 2001.

Rg-4815
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/01662 z dne 20. 2.
2002 pri subjektu vpisa FARMIN Inženi-
ring za projektiranje, izgradnjo in
opremljanje objektov v kmetijstvu,
d.o.o., sedež: Trg mladosti 6, 3320 VE-
LENJE, vpisanem pod vložno
št. 1/00601/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe firme, spremem-
be in uskladitve dejav. s SKD, spremembe
zastopnika ter spremembe družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5198976
Firma: FARMIN Inženiring za izgrad-

njo, opremljanje in dajanje objektov v
najem, d.o.o.

Skrajšana firma: FARMIN d.o.o.
Ustanovitelji: P&C VELENJE, PLUS

CONSULTING poslovno svetovanje,
d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 VELENJE,
vložek: 58.495.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 20. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠILAK MIROSLAVA, Kozjak 19,
2382 MISLINJA, razrešitev: 26. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor ŠULEK
PETER, Stantetova ulica 10, 3320 VELE-
NJE, imenovanje: 26. 7. 2001; direktor
JAMNIKAR MATJAŽ, Cesta na vrtače 14,
3320 VELENJE, imenovanje: 26. 7. 2001.

Dejavnost: 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n., vpis 20. 2. 2002; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, iz-

bris 20. 2. 2002; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 20. 2. 2002; 7012 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 20. 2. 2002;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 20. 2. 2002; 7230
Obdelava podatkov, vpis 20. 2. 2002;
7415 Upravljanje s holding družbami, iz-
bris 20. 2. 2002; 7415 Dejavnost holdin-
gov, vpis 20. 2. 2002; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 20. 2. 2002; 7440
Oglaševanje, vpis 20. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 2. 2001.

KOPER

Rg-259
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02211 z dne
18. 12. 2001 pri subjektu vpisa CONTO-
UR - Podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o. Portorož, sedež: Obala 114, 6320
PORTOROŽ, vpisanem pod vložno
št. 1/03840/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
memba dejavnosti, vpis direktorja s temile
podatki:

Matična številka: 5732832
Sedež: Obala 123, Lucija, 6320

PORTOROŽ
Osnovni kapital: 3.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ NADA, Vidali-

jeva 4, 6330 PIRAN, vložek: 3.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 23. 4. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DJORDJEVIĆ S. DRAGIŠA, Sime Mi-
loševića 10, BEOGRAD, ZRJ, imenovanje:
30. 8. 2001.

Dejavnost: 55112 Dejavnost penzio-
nov, izbris 18. 12. 2001; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 18. 12. 2001; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n., vpis 18. 12. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
18. 12. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 18. 12. 2001; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah, izbris 18. 12.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 18. 12.
2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. “, izbris 18. 12.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 18. 12. 2001;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poš-
tnih storitev, izbris 18. 12. 2001; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
18. 12. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 18. 12. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, izbris
18. 12. 2001; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 18. 12. 2001;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
18. 12. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
18. 12. 2001.

Rg-261
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02224 z dne

18. 12. 2001 pri subjektu vpisa DREVE-
SNICA ŠTIVAN, kmetijstvo, trgovina in
storitve d.o.o. Prestranek, sedež: Mate-
nja vas b. št, 6258 PRESTRANEK, vpisa-
nem pod vložno št. 1/02197/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, sprememba
dejavnosti, sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5513391
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARGON MILAN, Rakit-

nik 34/a, 6258 PRESTRANEK, vložek:
3.000.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 7. 7.
1994.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
18. 12. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 18. 12. 2001; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin,
izbris 18. 12. 2001; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin, vpis
18. 12. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, izbris 18. 12. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 18. 12. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, iz-
bris 18. 12. 2001; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 18. 12. 2001; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.“, iz-
bris 18. 12. 2001; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
18. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Akt o ustanovitvi z
dne 25. 9. 2001.

Rg-3625
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02160 z dne 5. 2.
2002 pri subjektu vpisa MARINA KOPER,
storitve marin, d.o.o., sedež: Kopališko
nabrežje 5, 6000 KOPER, vpisanem pod
vložno št. 1/00643/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnih dele-
žev, sprememba poslovnega deleža, spre-
memba družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična številka: 5286107
Ustanovitelji: INTEREUROPA, mednaro-

dna špedicija, transport in pomorska agen-
cija p.o. Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000
KOPER, vložek: 7.357.084 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 6. 7. 2000; FORMA INN,
investicijski in gradbeni inženiring, proiz-
vodnja in trgovina, d.o.o., Koper, Obrtni-
ška 5, 6000 KOPER, vložek: 7.357.084
SIT, ne   odgovarja, izstop: 10. 7. 2001;
HRVATIN MARINKO, Kampel 12, 6000
KOPER, vložek: 19.756.835 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 3. 4. 2001; ČOK VLADI-
MIR, Cesta na Markovec 32, 6000 KO-
PER, vložek: 20.691.797 SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 3. 4. 2001; ISTRABENZ, hol-
dinška družba, d.d. Koper, Zore Perello
Godina 2, 6000 KOPER, vložek:
136.213.337 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 4. 1989; IMP MONTAŽA, d.o.o. Ko-
per, Ul. 15. maja 21, 6000 KOPER, vlo-
žek: 1.180.199 SIT, ne   odgovarja, iz-
stop: 13. 7. 2001.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene
pogodbe z dne 27. 8. 2001.
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Rg-3771
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02903 z dne 6. 2.
2002 pri subjektu vpisa ANDOR - Proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.o.o. Kozina,
sedež: Klanec 19/c, 6240 KOZINA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/01202/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba oseb, pooblaščenih za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična številka: 5365171
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MAGLICA ANTON, Klanec 19 c,
6240 KOZINA, razrešitev: 15. 10. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor POROPAT
CEK SILVA, Huje 17 A, 6243 OBROV,
imenovanje: 15. 10. 2001; prokurist MA-
GLICA VLASTA, Klanec 19 c, 6240 KOZI-
NA, imenovanje: 15. 10. 2001.

Rg-4814
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01563 z dne
20. 2. 2002 pri subjektu vpisa ISTRA AV-
TO, zastopstvo in prodaja avtomobi-
lov, d.o.o., sedež: Šmarska cesta 5/a,
6000 KOPER, vpisanem pod vložno
št. 1/05259/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: zmanjšanje osnovnega ka-
pitala s hkratnim povečanjem, spremem-
ba družbenikov in poslovnih deležev, spre-
memba družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična številka: 5992222
Ustanovitelji: AVTOTEHNA d.d., Celov-

ška cesta 175, 1000 LJUBLJANA, vložek:
*****************, ** SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 6. 4. 2000; KLABJAN JORDAN, Ce-
sta na Markovec 14, 6000 KOPER, vlo-
žek: *****************, ** SIT, ne   odgovarja,
izstop: 8. 3. 2001; KOPRIVA ZDENKO,
Zalog pri Škofljici 18, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: *****************, ** SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 8. 3. 2001; KRAŠOVEC
BRANKO, Ulica 28. maja 23, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: *****************, ** SIT, ne
odgovarja, izstop: 8. 3. 2001; VERGAN
MILAN, Spodnje Škofije 125/j, 6281 ŠKO-
FIJE, vložek: *****************, ** SIT, ne
odgovarja, izstop: 28. 7. 2000.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene
pogodbe z dne 22. 5. 2001.

Rg-4846
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02263 z dne 19. 2.
2002 pri subjektu vpisa ZA GRADOM Pod-
jetje za vzdrževanje in upravljanje ob-
jektov in naprav, d.o.o., Koper, sedež:
Cankarjeva 6, 6000 KOPER, vpisanem
pod vložno št. 1/01886/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba se-
deža, povečanje osnov. kapitala in vlož-
kov, dopolnitev dejavnosti, vpis prokurista,
sprem. prebivališča družbenic s temile po-
datki:

Matična številka: 5677572
Sedež: Vena Pilona 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 4.400.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABRIS MAJDA, Bevkova

30, 6280 ANKARAN, vložek: 2.750.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 24. 4. 1996;
FABRIS NATAŠA, Cesta na Markovec 1,
6000 KOPER, vložek: 550.000 SIT, ne

odgovarja, vstop: 24. 4. 1996; FABRIS
MARTINA, Bevkova 30, 6280 ANKARAN,
vložek: 550.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 24. 4. 1996; FABRIS PETRA, Bevko-
va 30, 6280 ANKARAN, vložek: 550.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 24. 4. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist PIŠČANEC RENATO, Brje 28,
5263 DOBRAVLJE, imenovanje: 30. 8.
2001.

Dejavnost: 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 19. 2. 2002; 4532 Izo-
lacijska dela, vpis 19. 2. 2002; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela, vpis 19. 2.
2002; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 19. 2. 2002; 4543
Oblaganje tal in sten, vpis 19. 2. 2002;
4544 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 19. 2. 2002; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 19. 2. 2002; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 19. 2.
2002; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 19. 2. 2002; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 19. 2.
2002; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 19. 2. 2002; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 19. 2. 2002; 7440 Oglaševanje, vpis
19. 2. 2002; 7470 Čiščenje stavb, vpis
19. 2. 2002; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 19. 2. 2002;
74833 Druga splošna tajniška opravila,
vpis 19. 2. 2002; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 19. 2. 2002.

Razno: Vpiše se omejitev pri dejavnosti
7412: razen revizijske dejavnosti.

Rg-4908
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/03335 z dne 19. 2.
2002 pri subjektu vpisa KRASAGENT
Podjetje za zastopanje in posredova-
nje zavarovanj d.o.o. Sežana, sedež:
Partizanska 45, 6210 SEŽANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/02458/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
firme, dejavnosti ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5528488
Firma: KRASAGENT, Zavarovalniško

zastopanje d.o.o. Sežana
Dejavnost: 67200 Pomožne dejavnosti

v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
vpis 19. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedi-
lo akta o ustanovitvi z dne 4. 12. 2001.

KRANJ

Rg-660
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03242 z dne
19. 12. 2001 pri subjektu vpisa SAVA EN-
GINEERED PRODUCTS EUROPE, druž-
ba za proizvodnjo gumenotehničnih iz-
delkov, d.o.o., sedež: ŠKOFJELOŠKA
CESTA 6, 4000 KRANJ, vpisanem pod
vložno št. 1/06028/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: SPREMEMBA
OSNOVNEGA KAPITALA IN VLOŽKA
DRUŽBENIKA, SPREMEMBA FIRME

DRUŽBENIKA IN AKTA O USTANOVITVI s
temile podatki:

Matična številka: 1201409
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAVA, gumarska in kemij-

ska industrija, d.d., ŠKOFJELOŠKA CE-
STA 6, 4000 KRANJ, vložek: 3.000.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 8. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo dne 14. 12. 2001.

Rg-2631
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02037 z dne 25. 1.
2002 pri subjektu vpisa PREMISA, pod-
jetje za svetovanje na ekonomsko or-
ganizacij- skem in inovativnem podro-
čju, d.o.o., Škofja Loka, sedež: POD
PLEVNO 23, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/00438/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: POVEČA-
NJE OSNOVNEGA KAPITALA, DELEŽEV
DRUŽBENIKOV, USKLADITEV DEJAVNO-
STI, SPREMEMBA PRIIMKA DRUŽBENI-
CE IN ZASTOPNICE, SPREMEMBA DRU-
ŽBENE POG. s temile podatki:

Matična številka: 5291909
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGUŠAR JANA, POD

PLEVNO 23, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 1.200.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 10. 1989; MEGUŠAR ALOJZ, POD
PLEVNO 23, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MEGUŠAR JANA, POD PLEVNO 23,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje:
21. 10. 1989, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 25. 1.
2002; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 25. 1. 2002; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 25. 1. 2002; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 25. 1. 2002;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, vpis 25. 1. 2002; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 25. 1. 2002; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 25. 1. 2002;
72200 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 25. 1. 2002; 72300
Obdelava podatkov, vpis 25. 1. 2002;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami, vpis 25. 1. 2002; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 25. 1.
2002; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 25. 1. 2002; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 25. 1.
2002; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 25. 1. 2002; 74150 De-
javnost holdingov, vpis 25. 1. 2002;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 25. 1. 2002; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 25. 1.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 30. 7. 2001.

Rg-2749
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03200 z dne 21. 1.
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2002 pri subjektu vpisa DIAMANT, pod-
jetje za storitve, trgovino in servis,
d.o.o., sedež: VODOPIVČEVA UL. 13,
64000 KRANJ, vpisanem pod vložno
št. 1/04092/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IN VLOŽKA, SPREMEMBA AK-
TA O USTANOVITVI, DEJAVNOSTI IN US-
KLADITEV DEJAVNOSTI S SKD s temile
podatki:

Matična številka: 5691966
Sedež: VODOPIVČEVA UL. 13, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 2.110.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT ANA GABRIJE-

LA, VODOPIVČEVA UL. 13, 4000 KRANJ,
vložek: 2.110.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 1.
2002; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 21. 1. 2002; 93021
Dejavnost frizerskih salonov, vpis 21. 1.
2002; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 21. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovtvi z dne 23. 10. 2001.

Rg-3523
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01556 z dne 7. 2.
2002 pri subjektu vpisa ERMIS, podjetje
za finančne, računovodske in druge sto-
ritve ter trgovino, d.o.o., Kranj, sedež:
CESTA 1. MAJA 61, 4000 KRANJ, vpi-
sanem pod vložno št. 1/03234/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: POVEČA-
NJE OSNOVNEGA KAPITALA, SPREMEM-
BA POSLOVNEGA DELEŽA DRUŽBENIKA,
SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI s te-
mile podatki:

Matična številka: 5601339
Osnovni kapital: 2.173.390,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN RIBNIKAR ALEN-

KA, CESTA 1. MAJA 61, 4000 KRANJ,
vložek: 2.173.390 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 3. 7. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo dne 5. 2. 2002.

Rg-3560
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01769 z dne
11. 2. 2002 pri subjektu vpisa LESPRO-
MET, proizvodno storitveno podjetje,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: BODOVLJE
27, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod
vložno št. 1/02371/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: POVEČANJE
OSNOVNEGA KAPITALA IN DELEŽA
DRUŽBENIKA, SPREMEMBA FIRME IN
SKRAJŠANE FIRME DRUŽBE, SPRE-
MEMBA AKTA O USTANOVITVI s temile
podatki:

Matična številka: 5497990
Firma: LESPROMET proizvodno sto-

ritveno podjetje d.o.o. Škofja Loka
Skrajšana firma: LESPROMET d.o.o.

Škofja Loka
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRIVUNČEVIĆ DŽORDŽE,

BODOVLJE 27, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
3. 4. 1991.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo dne 2. 7. 2001.

Rg-3565
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01810 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa GLEDALIŠČE TO-
NETA ČUFARJA JESENICE, sedež: TRG
TONETA ČUFARJA 4, 4270 JESENICE,
vpisanem pod vložno št. 1/00180/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAV-
NOSTI s temile podatki:

Matična številka: 5053099
Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis

11. 2. 2002; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 11. 2. 2002; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
11. 2. 2002; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov, vpis 11. 2. 2002; 2232 Raz-
množevanje videozapisov, vpis 11. 2.
2002; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 11. 2. 2002; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 11. 2. 2002; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov, vpis 11. 2. 2002;
9212 Distribucija filmov in videofilmov, vpis
11. 2. 2002; 9213 Kinematografska de-
javnost, vpis 11. 2. 2002; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n., vpis 11. 2. 2002.

Rg-3582
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02004 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa P&G, Podjetje za
racionalizacijo energije, hladilno in
ogrevalno tehniko Škofja Loka d.o.o.,
sedež: HAFNERJEVO NASELJE 35,
4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/01154/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: POVEČANJE OSNOV-
NEGA KAPITALA, SPREMEMBA POSLOV-
NIH DELEŽEV, SPREMEMBA DRUŽBENE
POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 5373069
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKO ANDREJ, TOMA-

ŽIČEVA 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.250.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
7. 2. 1990; GOLJAT IVAN, HAFNERJEVO
NASELJE 47, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 1.250.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
7. 2. 1990.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 28. 1. 2002.

Rg-3586
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02031 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa INES podjetje za
proizvodnjo, kooperacijo, trgovino in
storitve d.o.o., sedež: KRIŽNA GORA 8,
4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/06685/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: POVEČANJE OSNOV-
NEGA KAPITALA, VLOŽKA DRUŽBENIKA,
AKTA O USTANOVITVI s temile podatki:

Matična številka: 5313279
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURČIČ HELENA, KRIŽ-

NA GORA 8, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 5. 5.
1997.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 30. 7. 2001.

Rg-3596
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02093 z dne
11. 2. 2002 pri subjektu vpisa BI, infor-
macijski inženiring, Tržič, d.o.o., sedež:
BREZJE 68, 4290 TRŽIČ, vpisanem pod
vložno št. 1/01435/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: SPREMEMBA SE-
DEŽA, NASLOVA DRUŽBENICE IN ZA-
STOPNICE SPREMEMBA DEJAVNOSTI
IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S STAN-
DARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI s
temile podatki:

Matična številka: 5430321
Sedež: BREZJE PRI TRŽIČU 68,

4290 TRŽIČ
Ustanovitelji: BEDINA DRAGICA, BREZ-

JE PRI TRŽIČU 68, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.684.385 SIT, ne   odgovarja, vstop:
28. 5. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEDINA DRAGICA, BREZJE PRI TR-
ŽIČU 68, 4290 TRŽIČ, imenovanje:
28. 5. 1990, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
11. 2. 2002; 22140 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa, vpis 11. 2. 2002;
22150 Drugo založništvo, vpis 11. 2.
2002; 22330 Razmnoževanje računalni-
ških zapisov, vpis 11. 2. 2002; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 11. 2. 2002; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti, vpis 11. 2. 2002; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 11. 2. 2002; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 11. 2.
2002; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 11. 2. 2002; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi, vpis 11. 2. 2002; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
11. 2. 2002; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 11. 2. 2002;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
11. 2. 2002; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 11. 2. 2002; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis
11. 2. 2002; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 11. 2. 2002;
74831 Prevajanje, vpis 11. 2. 2002;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo, vpis 11. 2. 2002; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 11. 2.
2002.

Rg-3601
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02113 z dne 13. 2.
2002 pri subjektu vpisa TERACO, trgovi-
na in završna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Šenčur, sedež: SREDNJA VAS
79, 4208 ŠENČUR, vpisanem pod vložno
št. 1/04702/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA, VLOŽKA DRUŽBENIKA, SPRE-
MEMBA DRUŽBENIKA, ZASTOPNIKA, NA-
SLOVA DRUŽBE, AKTA O USTANOVITVI,
DEJAVNOSTI, USKLAD. DEJAVNOSTI s te-
mile podatki:

Matična številka: 5757975
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Sedež: SREDNJA VAS 60, 4208 ŠEN-
ČUR

Osnovni kapital: 2.198.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEHOVEC SUZANA,

SREDNJA VAS 79, 4208 ŠENČUR, vlo-
žek: 0 SIT, ne   odgovarja, izstop: 23. 8.
2001; VEHOVEC ROBERT, SREDNJA
VAS 60, 4208 ŠENČUR, vložek:
2.198.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VEHOVEC SUZANA, SREDNJA VAS
79, 4208 ŠENČUR, razrešitev: 23. 8.
2001, zastopa brez omejitev; ostalo VE-
HOVEC ROBERT, razrešitev: 23. 8. 2001,
pomočnik direktorja zastopa brez omeji-
tev; direktor VEHOVEC ROBERT, SRED-
NJA VAS 60, 4208 ŠENČUR, imenovanje:
23. 8. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik VEHOVEC SUZANA, SREDNJA
VAS 60, 4208 ŠENČUR, imenovanje:
23. 8. 2001, namestnica direktorja, zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost: 26520 Proizvodnja apna,
vpis 13. 2. 2002; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis
13. 2. 2002; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo, vpis 13. 2.
2002; 26630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice, vpis 13. 2. 2002; 26640 Proiz-
vodnja malte, vpis 13. 2. 2002; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta, vpis 13. 2. 2002; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca, vpis 13. 2. 2002; 26700 Obdelava
naravnega kamna, vpis 13. 2. 2002;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov, vpis 13. 2. 2002; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 13. 2. 2002;
45410 Fasaderska in štukaterska dela,
vpis 13. 2. 2002; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 13. 2. 2002; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 13. 2. 2002;
45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev, vpis 13. 2. 2002; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 13. 2. 2002;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami, vpis 13. 2.
2002; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 13. 2. 2002;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
13. 2. 2002; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 13. 2. 2002; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
13. 2. 2002; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
13. 2. 2002; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih, vpis 13. 2. 2002;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem, vpis 13. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 31. 1. 2002.

Rg-3620
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02153 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa ANDANTE, po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: FORME
31, 4209 ŽABNICA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/02370/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: POVEČANJE OSNOV-
NEGA KAPITALA, DELEŽA DRUŽBENIKA

IN SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI s
temile podatki:

Matična številka: 5531292
Osnovni kapital: 4.998.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVČIČ BLAŽ, FORME

31, 4209 ŽABNICA, vložek: 4.998.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 9. 10. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5.2.2002.

Rg-3636
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02196 z dne 7. 2.
2002 pri subjektu vpisa NOKTUA, turistič-
ne dejavnosti in šport, d.o.o., sedež: ZA
PECOVCO 14, 4260 BLED, vpisanem
pod vložno št. 1/06052/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: POVEČANJE
OSNOVNEGA KAPITALA IN VLOŽKA,
SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI s te-
mile podatki:

Matična številka: 1197282
Osnovni kapital: 11.158.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOČ IZTOK, ZA PECOV-

CO 14, 4260 BLED, vložek: 111.580.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 9. 4. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 12. 2001.

Rg-3646
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02240 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa STARE, transport
in storitve, d.o.o., Visoko, sedež: LUŽE
60, 4212 VISOKO, vpisanem pod vložno
št. 1/03987/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IN DELEŽA, SPREMEMBA AK-
TA O USTANOVITVI, DEJAVNOSTI IN US-
KLADITEV DEJAVNOSTI S SKD s temile
podatki:

Matična številka: 5676649
Osnovni kapital: 2.400.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARE ŠTEFAN, LUŽE

60, 4212 VISOKO, vložek: 2.400.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 24. 9. 1992.

Dejavnost: 6022 Dejavnost taksistov,
vpis 11. 2. 2002; 6023 Drug kopenski
potniški promet, vpis 11. 2. 2002; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 11. 2. 2002;
6311 Prekladanje, vpis 11. 2. 2002; 6312
Skladiščenje, vpis 11. 2. 2002; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 11. 2. 2002; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, vpis 11. 2.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23. 1. 2002.

Rg-3691
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02292 z dne
11. 2. 2002 pri subjektu vpisa AKADA,
podjetje za izdelavo elektronskih na-
prav in softweare ter trgovino, Kranj-
ska gora, d.o.o., sedež: BOROVŠKA
C. 56, 4280 KRANJSKA GORA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/01085/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: POVEČA-
NJE OSNOVNEGA KAPITALA IN VLOŽ-
KA, SPREMEMBA FIRME, SKR. FIRME,
SEDEŽA, AKTA O USTANOVITVI, DEJAV-
NOSTI IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S
SKD s temile podatki:

Matična številka: 5353076

Firma: AKADA upravljanje in vzdrževa-
nje nepremičnin in druge storitve d.o.o.

Skrajšana firma: AKADA d.o.o.
Sedež: BREZJE 10, 4280 KRANJSKA

GORA
Osnovni kapital: 2.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: DULMIN MARKO, BREZ-

JE 10, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
2.600.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
8. 1. 1990.

Dejavnost: 0130 Mešano kmetijstvo,
vpis 11. 2. 2002; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin, vpis 11. 2. 2002; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo, vpis 11. 2.
2002; 0201 Gozdarstvo, vpis 11. 2.
2002; 0202 Gozdarske storitve, vpis
11. 2. 2002; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil, vpis 11. 2. 2002; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 11. 2.
2002; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
11. 2. 2002; 6312 Skladiščenje, vpis
11. 2. 2002; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, vpis 11. 2.
2002; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 11. 2.
2002; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 11. 2. 2002; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg, vpis 11. 2. 2002; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 11. 2.
2002; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 11. 2. 2002; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 11. 2. 2002;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 11. 2. 2002; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje, izbris 11. 2. 2002;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 11. 2. 2002; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
11. 2. 2002; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 11. 2. 2002;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 11. 2. 2002; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 11. 2. 2002; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje, vpis 11. 2.
2002; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 11. 2. 2002; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov, vpis 11. 2. 2002; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nači-
ni odstranjevanja trdnih odpadkov, vpis
11. 2. 2002; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki, vpis 11. 2. 2002; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav, vpis
11. 2. 2002; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene, vpis 11. 2. 2002; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč,
vpis 11. 2. 2002; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 11. 2. 2002; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 11. 2.
2002; 93030 Pogrebna dejavnost, vpis
11. 2. 2002; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 11. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 11. 1. 2002.

Rg-3709
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02313 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa IGMAR, merilno
procesni sistemi, telekomunikacije, in-
formatika, Kranj, d.o.o., sedež: JELEN-
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ČEVA 35, 4000 KRANJ, vpisanem pod
vložno št. 1/01630/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: POVEČANJE OSNOV-
NEGA KAPITALA IN VLOŽKA, SPREMEM-
BA DRUŽBENE POGODBE, NASLOVA ZA-
STOPNIKA, DEJAVNOSTI IN USKLADITEV
DEJAVNOSTI S SKD s temile podatki:

Matična številka: 5416116
Osnovni kapital: 5.307.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR IGOR, JELENČE-

VA 35, 4000 KRANJ, vložek: 4.245.600
SIT, ne   odgovarja, vstop: 27. 9. 1990;
VIDMAR BRIGITA, JELENČEVA 35, 4000
KRANJ, vložek: 1.061.400 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 23. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDMAR IGOR, JELENČEVA 35,
4000 KRANJ, imenovanje: 27. 9. 1990,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav, vpis 14. 2. 2002;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n., vpis 14. 2. 2002; 3330 Proiz-
vodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje, vpis 14. 2. 2002; 4531 Elek-
trične inštalacije, vpis 14. 2. 2002; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 14. 2.
2002; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
14. 2. 2002; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 14. 2. 2002; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
14. 2. 2002; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 14. 2.
2002; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 14. 2. 2002;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 14. 2. 2002; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 14. 2.
2002; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis
14. 2. 2002; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 14. 2. 2002;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 14. 2.
2002; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 14. 2. 2002; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, vpis 14. 2. 2002;
5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis
14. 2. 2002; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 14. 2. 2002;
5274 Druga popravila, d.n., vpis 14. 2.
2002; 6420 Telekomunikacije, vpis 14. 2.
2002; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 14. 2. 2002; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 14. 2.
2002; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, vpis 14. 2. 2002;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 14. 2. 2002; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis
14. 2. 2002; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 14. 2. 2002;
7230 Obdelava podatkov, vpis 14. 2.
2002; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 14. 2. 2002;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav, vpis 14. 2. 2002; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti, vpis 14. 2. 2002;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije, vpis 14. 2.

2002; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 14. 2. 2002; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 14. 2. 2002;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje, vpis 14. 2. 2002; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis
14. 2. 2002; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 14. 2. 2002; 74400
Oglaševanje, vpis 14. 2. 2002; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 14. 2.
2002; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 14. 2. 2002; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov, vpis 14. 2. 2002; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nači-
ni odstranjevanja trdnih odpadkov, vpis
14. 2. 2002; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki, vpis 14. 2. 2002; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav, vpis
14. 2. 2002; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene, vpis 14. 2. 2002; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 14. 2.
2002; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa, vpis 14. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 7. 1. 2002.

Rg-3730
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02386 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa BM-CNC, proiz-
vodnja in storitve, Radovljica, d.o.o., se-
dež: GREGORČIČEVA 7, 4240 RADOV-
LJICA, vpisanem pod vložno
št. 1/04283/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IN VLOŽKA, SPREMEMBA AK-
TA O USTANOVITVI, NASLOVA USTANO-
VITELJA, USKLADITEV DEJVNOSTI S SKD
s temile podatki:

Matična številka: 5773440
Osnovni kapital: 2.590.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESARIČ BOŽIDAR,

SREBRNIČEVA 2, 6000 KOPER, vložek:
2.590.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 7. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MESARIČ BOŽIDAR, SREBRNIČE-
VA 2, 6000 KOPER, imenovanje: 18. 7.
1994, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin, izbris 14. 2.
2002; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin, vpis 14. 2. 2002; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja, izbris 14. 2.
2002; 28610 Proizvodnja rezilnega oro-
dja, vpis 14. 2. 2002; 2862 Proizvodnja
drugega orodja, izbris 14. 2. 2002; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 14. 2.
2002; 28622 Proizvodnja orodja za stro-
je, vpis 14. 2. 2002; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili, izbris 14. 2. 2002; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
14. 2. 2002; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 14. 2. 2002; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 14. 2. 2002; 5030 Trgovina z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 14. 2. 2002; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 14. 2.
2002; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 14. 2. 2002; 50303 Posred-

ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis
14. 2. 2002; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom, izbris 14. 2. 2002; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
14. 2. 2002; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 14. 2. 2002; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 14. 2.
2002; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, izbris 14. 2.
2002; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 14. 2. 2002; 52482 De-
javnost cvetličarn, vpis 14. 2. 2002;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, vpis 14. 2.
2002; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 14. 2. 2002; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
14. 2. 2002; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 14. 2. 2002;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, vpis 14. 2. 2002; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 14. 2. 2002; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 14. 2.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 14. 2.
2002; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov, izbris 14. 2.
2002; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 14. 2. 2002; 93022 Dejavnost ko-
zmetičnih salonov, vpis 14. 2. 2002;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
14. 2. 2002; 9303 Druge storitve za nego
telesa, izbris 14. 2. 2002; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa, vpis 14. 2.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 31. 8. 2001.

Rg-3782
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03118 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa BI - TIM, računal-
niški inženiring, Šenčur, d.o.o., sedež:
SAJOVČEVO NASELJE 53, 64208 ŠEN-
ČUR, vpisanem pod vložno
št. 1/04242/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IN VLOŽKA, SPREMEMBA FIR-
ME IN SKR. FIRME, DEJAVNOSTI IN US-
KLADITEV DEJ. S SKD s temile podatki:

Matična številka: 5714982
Firma: BI - TIM, računalniški inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: BI - TIM d.o.o.
Sedež: SAJOVČEVO NASELJE 53,

4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODEK BREDA, SAJOV-

ČEVO NASELJE 53, 4208 ŠENČUR, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 1. 1993.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
11. 2. 2002; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike, vpis 11. 2. 2002; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
vpis 11. 2. 2002; 22150 Drugo založniš-
tvo, vpis 11. 2. 2002; 22220 Drugo ti-
skarstvo, vpis 11. 2. 2002; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava, vpis 11. 2. 2002;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov, vpis 11. 2. 2002; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve, vpis
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11. 2. 2002; 22330 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov, vpis 11. 2. 2002;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 11. 2.
2002; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 11. 2. 2002; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
11. 2. 2002; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo, vpis 11. 2. 2002; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
11. 2. 2002; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 11. 2. 2002;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah, vpis 11. 2. 2002; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi, vpis
11. 2. 2002; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 11. 2. 2002; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami, vpis 11. 2.
2002; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav, vpis 11. 2. 2002; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 11. 2.
2002; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja,
vpis 11. 2. 2002; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije, vpis 11. 2. 2002; 74831 Preva-
janje, vpis 11. 2. 2002; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 11. 2.
2002; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 11. 2. 2002; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n., vpis 11. 2. 2002;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
vpis 11. 2. 2002; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n., vpis 11. 2. 2002.

Rg-4822
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01826 z dne 18. 2.
2002 pri subjektu vpisa O-KEY, trgovina
in posredovanje, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: KOŠIRJEVA CESTA 7, 4220 ŠKOF-
JA LOKA, vpisanem pod vložno
št. 1/06040/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE, POVE-
ČANJE POSLOVNEGA DELEŽA DRUŽBE-
NIKA, SPREMEMBA AKTA O USTANOVI-
TVI s temile podatki:

Matična številka: 1199650
Osnovni kapital: 2.968.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNIK MATEJA, KO-

ŠIRJEVA CESTA 7, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 2.968.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 21. 7. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo dne 6.7.2001.

Rg-4878
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02396 z dne
15. 2. 2002 pri subjektu vpisa ALDA, Pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: RETEČE 133,
4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod
vložno št. 1/01325/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: POVEČANJE
OSNOVNEGA KAPITALA IN VLOŽKA,
SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI s te-
mile podatki:

Matična številka: 5402336
Osnovni kapital: 3.768.000,00 SIT

Ustanovitelji: OGOREVC DRAGO, RE-
TEČE 133, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
3.768.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28.1.2002.

Rg-4885
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02453 z dne 15. 2.
2002 pri subjektu vpisa S & R PROTEX
Trgovsko podjetje na debelo in drobno
d.o.o., sedež: CEGELNICA 27, 4202 NA-
KLO, vpisanem pod vložno
št. 1/01372/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: VPIS SPREMEMBE DRUŽ-
BENIKA, VLOŽKA DRUŽBENIKA, SPRE-
MEMBA DRUŽBENE POGODBE s temile
podatki:

Matična številka: 5401607
Ustanovitelji: PRODNIK STANISLAV,

CEGELNICA 27, 4202 NAKLO, vložek:
938.482 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 7. 1990; DUŠAK KSENIJA, CEGEL-
NICA 27, 4202 NAKLO, vložek: 156.414
SIT, ne   odgovarja, izstop: 7. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 7.9.2001.

Rg-4906
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03311 z dne 20. 2.
2002 pri subjektu vpisa MEDIMEHANIKA,
podj. za izdel. in servisiranje zobozdrav-
stvenih aparatov uvoz in izvoz aparatov
in rezervnih delov zastop. domačih in
tujih firm, Sp. Besnica, d.o.o., sedež: SP.
BESNICA 175, 4201 ZG. BESNICA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/03378/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: POVEČA-
NJE OSNOVNEGA KAPITALA IN VLOŽ-
KOV, SPREMEMBA FIRME, SKRAJŠANE
FIRME, SEDEŽA, NASLOVA DRUŽBENI-
KA IN ZASTOPNIKA, AKTA O USTANOVI-
TVI s temile podatki:

Matična številka: 5619050
Firma: MEDIMEHANIKA, proizvodnja,

trgovina, zastopanje in servisiranje zo-
bozdravstvenih aparatov, d.o.o.

Skrajšana firma: MEDIMEHANIKA,
d.o.o.

Sedež: TRATA 34, SPODNJA BESNI-
CA, 4201 ZG. BESNICA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERLIC MAKSIMILIJAN,

TRATA 34, SPODNJA BESNICA, 4201
ZG0RNJA BESNICA, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FERLIC MAKSIMILIJAN, TRATA 34,
SPODNJA BESNICA, 4201 ZG0RNJA BE-
SNICA, imenovanje: 26. 3. 1992, zastopa
brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20.11.2001.

Rg-4909
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03345 z dne 20. 2.
2002 pri subjektu vpisa CENTRAL, inšta-
lacijsko podjetje, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: SVETI DUH 104, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vpisanem pod vložno
št. 1/03956/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA

KAPITALA IN POSLOVNIH DELEŽEV,
SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI s te-
mile podatki:

Matična številka: 5812640
Osnovni kapital: 2.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČADEŽ MIRAN, SVETI

DUH 104, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.600.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23.11.2001.

Rg-4912
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03360 z dne 20. 2.
2002 pri subjektu vpisa REDEX, poslov-
no svetovanje, d.o.o., sedež: VISOKO
158, 4212 VISOKO, vpisanem pod vlož-
no št. 1/06533/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA DEJAV-
NOSTI s temile podatki:

Matična številka: 1471201
Dejavnost: 63120 Skladiščenje, vpis

20. 2. 2002; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem, vpis 20. 2. 2002.

Rg-4917
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/03387 z dne 20. 2.
2002 pri subjektu vpisa CC CONSULTING
CENTER, TRIJE DRUŽBENIKI, BITENC,
izobraževanje, svetovanje, proizvodnja
in trgovina d.n.o., Kranj, sedež: PLANI-
NA 3, 4000 KRANJ, vpisanem pod vložno
št. 1/01389/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: SPREMEMBA DEJAVNOSTI
s temile podatki:

Matična številka: 5400643
Osnovni kapital: 0,00 SIT
Dejavnost: 22120 Izdajanje časopisov,

vpis 20. 2. 2002; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 20. 2. 2002; 22140 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
vpis 20. 2. 2002; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 20. 2. 2002; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
vpis 20. 2. 2002; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov, vpis 20. 2. 2002.

Rg-5210
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/00625 z dne 19. 2.
2002 pri subjektu vpisa EJMI INTERNATI-
ONAL, trgovina, proizvodnja, enginee-
ring Podnart, d.o.o., sedež: OVSIŠE 26,
4244 PODNART, vpisanem pod vložno
št. 1/04502/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IN VLOŽKOV, SPREMEMBA
NASLOVA DRUŽBENIKA IN ZASTOPNIKA,
DRUŽBENE POGODBE ZASTOPNIKA,
DEJAVNOSTI IN USKLAD. DEJAV. S SKD
s temile podatki:

Matična številka: 5734223
Skrajšana firma: EJMI INTERNATIO-

NAL, Podnart, d.o.o.
Ustanovitelji: MAŠNIĆ EDHEM, OVSI-

ŠE 26, 4244 PODNART, vložek:
2.250.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
1. 4. 1993; MAŠNIĆ JASMINKA, OVSIŠE
26, 4244 PODNART, vložek: 2.250.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 10. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAŠNIĆ EDHEM, OVSIŠE 26,
4244 PODNART, imenovanje: 1. 4. 1993,
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zastopa brez omejitev; prokurist ZUKANO-
VIĆ JASMIN, UL. VLADIMIRJA TRAMPUŽA
6, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 31. 5.
1994.

Dejavnost: 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, vpis 19. 2. 2002; 51120 Posredništ-
vo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 19. 2. 2002; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 19. 2. 2002;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 19. 2. 2002; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, vpis 19. 2. 2002; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 19. 2. 2002; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
19. 2. 2002; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 19. 2. 2002;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
19. 2. 2002; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
19. 2. 2002; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 19. 2. 2002; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 19. 2.
2002; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 19. 2. 2002; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 19. 2. 2002; 63110
Prekladanje, vpis 19. 2. 2002; 63120
Skladiščenje, vpis 19. 2. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
19. 2. 2002; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem, vpis 19. 2. 2002; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis
19. 2. 2002; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 19. 2. 2002;
74400 Oglaševanje, vpis 19. 2. 2002;
74820 Pakiranje, vpis 19. 2. 2002;
74831 Prevajanje, vpis 19. 2. 2002;
74833 Druga splošna tajniška opravila,
vpis 19. 2. 2002; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 19. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 3. 1. 2002.

KRŠKO

Rg-2553
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00666 z dne 17. 1.
2002 pri subjektu vpisa METEKS ARTIČE
Proizvodnja in trgovina d.o.o., sedež:
Glogov brod 21/c, 8253 ARTIČE, vpisa-
nem pod vložno št. 1/01207/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in
sprememba akta o ustanovitvi z dne
17.12.2001 s temile podatki:

Matična številka: 5412307
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVED BERNARDKA,

Glogov brod 21/c, 8253 ARTIČE, vložek:
2.102.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
27. 8. 1990.

Dejavnost: 17400 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil, vpis 17. 1.
2002; 17510 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog, vpis 17. 1. 2002; 18210 Proiz-
vodnja delovnih oblačil, vpis 17. 1. 2002;

18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil,
vpis 17. 1. 2002; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila, vpis 17. 1. 2002; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n., vpis 17. 1. 2002; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 17. 1. 2002; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 17. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17. 12. 2001.

Rg-3439
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00730 z dne 13. 2.
2002 pri subjektu vpisa INDUSTRIJSKA
OPREMA BREŽICE d.o.o., sedež: Krška
vas 34/b, 8262 KRŠKA VAS, vpisanem
pod vložno št. 1/00829/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba druž-
benika s temile podatki:

Matična številka: 5005558
Ustanovitelji: KAPITALSKI SKLAD PO-

KOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVA-
ROVANJA LJUBLJANA, Mala ulica 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 16.385.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 1. 12. 1999; INO IN-
TERNATIONAL BREŽICE proizvodno trgo-
vinska družba d.o.o., Krška vas 34/b,
8262 KRŠKA VAS, vložek: 16.385.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 1. 12. 1999;
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD
LJUBLJANA, Mala ulica 5/IV, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 7.200.000 SIT, ne   odgo-
varja, izstop: 29. 11. 1999; OGOREVC
STANKO, Čedem 5, 8263 CERKLJE OB
KRKI, vložek: 756.000 SIT, ne   odgovar-
ja, izstop: 10. 1. 2000; LOPATIČ ALEK-
SANDER, Boršt 10, 8263 CERKLJE OB
KRKI, vložek: 679.000 SIT, ne   odgovar-
ja, izstop: 17. 12. 1999; KAPČIČ IVAN,
Pavlova vas 43, 8255 PIŠECE, vložek:
320.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
17. 12. 1999; KNEŽEVIČ NIKOLA, Mo-
stec 32, 8257 DOBOVA, vložek: 322.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 12. 1999;
RAČIČ TATJANA, Pod obzidjem 18, 8250
BREŽICE, vložek: 843.000 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 17. 12. 1999; ŠUMLAJ
MARJAN, Cesta prvih borcev 21, 8250
BREŽICE, vložek: 392.000 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 26. 12. 1999; KOS BRAN-
KO, Marof 37, 8250 BREŽICE, vložek:
16.596.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
19. 12. 1996; SUŠA KAMILO, Čopova uli-
ca 8, 8250 BREŽICE, vložek: 5.770.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 19. 12. 1996.

Rg-3444
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00736 z dne 1. 2.
2002 pri subjektu vpisa ELEKTRONIC ser-
visiranje in trgovina d.o.o. Brežice, se-
dež: Cesta prvih borcev 41, 8250 BRE-
ŽICE, vpisanem pod vložno
št. 1/03136/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanje osnovnega kapi-
tala, uskladitev-sprememba dejavnosti in
sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5766877
Osnovni kapital: 2.128.227,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJC VASILIJA, Ribni-

ca 22, 8261 JESENICE NA DOLENJ-
SKEM, vložek: 1.064.113,50 SIT, ne   od-

govarja, vstop: 12. 2. 1993; KRANJC JO-
ŽE, Ribnica 22, 8261 JESENICE NA DO-
LENJSKEM, vložek: 1.064.113,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 2. 2000.

Dejavnost: 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, izbris 1. 2. 2002;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 1. 2. 2002; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami, izbris 1. 2.
2002; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 1. 2.
2002; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 1. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 28. 12. 2001.

Rg-3450
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00743 z dne 13. 2.
2002 pri subjektu vpisa INO INTERNATI-
ONAL BREŽICE proizvodno trgovinska
družba d.o.o., sedež: Krška vas 34/b,
8262 KRŠKA VAS, vpisanem pod vložno
št. 1/02263/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba družbenikov, po-
večanje osnovnega kapitala, sprememba
dejavnosti in sprememba družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5585902
Osnovni kapital: 10.075.000,00 SIT
Ustanovitelji: INDUSTRIJSKA OPREMA

BREŽICE d.o.o., Krška vas 34 b, 8262
KRŠKA VAS, vložek: 4.886.375 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1994; KLEMEN-
ČIČ SILVO, Pod topoli 32, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 60.450 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 30. 1. 1992; NOVAK DANILO,
Lendavska cesta 31, 9000 MURSKA SO-
BOTA, vložek: 20.150 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 30. 1. 1992; KALANJ MARIJAN,
Cesta bratov Milavcev 17, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 675.025 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 18. 12. 1998; SUŠA KAMILO, Čo-
pova 8, 8250 BREŽICE, vložek:
1.581.775 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 12. 1998; KOS BRANKO, Marof 37,
8250 BREŽICE, vložek: 1.581.775 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 18. 12. 1998; NAR-
DUCCI ROBERTO, Via Milani 25, CITTA
DI CASTELLO, PERUGIA, vložek:
1.007.500 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 3. 1999; GALIČ JANA, Lamutova 21,
8250 BREŽICE, vložek: 201.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 2001; ČIZMIČ
MIRO, Prosinačkih žrtava 66, ZAGREB R
HRVATSKA, vložek: 60.450 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 30. 1. 1992.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
13. 2. 2002; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 13. 2. 2002; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin,
izbris 13. 2. 2002; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin, vpis 13. 2.
2002; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin, izbris 13. 2. 2002; 2872 Proiz-
vodnja lahke kovinske embalaže, vpis
13. 2. 2002; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 13. 2. 2002; 7440 Oglaševa-
nje, vpis 13. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 27. 12. 2001.

Rg-4599
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00274 z dne 12. 2.
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2002 pri subjektu vpisa EVROSAD proiz-
vodnja, trgovina, svetovanje d.o.o. Kr-
ško, sedež: Cesta 4. julija 134, 8270
KRŠKO, vpisanem pod vložno
št. 1/03747/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe zastopnika s te-
mile podatki:

Matična številka: 5898161
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor KOZOLE IVAN, Gruenova 2, 8270
KRŠKO, razrešitev: 3. 12. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor KOZOLE BOŠ-
TJAN, Gruenova 2, 8270 KRŠKO, imeno-
vanje: 3. 12. 2001, zastopa brez omeji-
tev.

Rg-4800
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00685 z dne 21. 2.
2002 pri subjektu vpisa ZAKLAD finan-
čno posredništvo, inženiring, storitve in
trgovina d.o.o. Krško, sedež: Cesta kr-
ških žrtev 52, 8270 KRŠKO, vpisanem
pod vložno št. 1/03581/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: spremembe se-
deža, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, in sprememba poslovnih
deležev in uskladitev - sprememba dejav-
nosti s temile podatki:

Matična številka: 5812321
Sedež: Vrbina 7, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAJIĆ GREGOR, Zidarska

pot 3, 8250 BREŽICE, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 10. 1993.

Dejavnost: 5530 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 21. 2. 2002; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 21. 2. 2002;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 21. 2.
2002; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn, vpis 21. 2. 2002; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 21. 2.
2002; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 21. 2.
2002; 5551 Storitve menz, izbris 21. 2.
2002; 55510 Dejavnost menz, vpis 21. 2.
2002; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami, izbris 21. 2. 2002; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 21. 2. 2002; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis
21. 2. 2002; 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 21. 2. 2002; 74150 De-
javnost holdingov, vpis 21. 2. 2002; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 21. 2.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 21. 2.
2002.

Rg-5115
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2002/00244 z dne 21. 2.
2002 pri subjektu vpisa STILLES d.d., In-
ženiring in notranja oprema Sevnica,
sedež: Savska cesta 13, 8290 SEVNI-
CA, vpisanem pod vložno št. 1/02127/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe statuta, vpis pooblastila upravi za
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
be osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična številka: 5564697000
Osnovni kapital: 470.882.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep z dne

02.12.1999: “Uprava družbe ima poobla-
stilo, da lahko v roku 5 (pet) let po vpisu

sprememb in dopolnitev tega statuta v so-
dni register, poveča osnovni kapital za naj-
več 158.000.000,00 (stooseminpetdeset-
milijonov 00/100) SIT z izdajo novih del-
nic. Pooblastilo velja tudi za izdajo delnic
za stvarne vložke. Uprava je pooblastila,
da odloča o izključitvi prednostne pravice
dosedanjih delničarjev do vpisa novih del-
nic. Izdaja novih delnic in izključitev pre-
dnostne pravice je vezana na predhodno
soglasje nadzornega sveta. Uprava in nad-
zorni svet sta odgovorna za tekoče poprav-
ke Statuta, ki izvirajo iz naslova povečanja
kapitala.“ Sprememba statuta z dne 6. 12.
2001.

Rg-17395
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00576 z dne 3. 12.
2001 pri subjektu vpisa TANJA trgovsko
in proizvodno podjetje Drnovo, d.o.o.,
sedež: Drnovo 75, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vpisanem pod vložno
št. 1/02366/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in sprememba dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5624282
Osnovni kapital: 2.109.500,00 SIT
Ustanovitelji: BARBIČ DRAGICA, Drno-

vo 75, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 1.359.100 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 25. 3. 1992.

Dejavnost: 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n., vpis 3. 12. 2001;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.,
vpis 3. 12. 2001; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela, vpis 3. 12. 2001; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 3. 12. 2001;
45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 3. 12. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 3. 12.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 3. 12. 2001; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili, vpis 3. 12.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n., vpis 3. 12.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis
3. 12. 2001; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 3. 12. 2001; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 3. 12. 2001; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, vpis 3. 12.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 3. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 26.11.2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifro
K/74.120 vse, razen revizijske dejavnosti.

LJUBLJANA

Rg-557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17123 z dne
27. 12. 2001 pri subjektu vpisa ULTIMA
podjetje za proizvodnjo, trgovino in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Grudnova 1,
sedež: Grudnova 1, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/14907/00, vpi-

salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, naslova sedeža, osnovnega
kapitala, deleža, naslova ustanovitelja in za-
stopnika, akta ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 5553482
Firma: ULTIMA podjetje za proizvod-

njo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Cesta v Zgornji log 113,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 2.342.991,00 SIT
Ustanovitelji: PRESKAR FRANC, Gra-

blovičeva ulica 28, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.342.991 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 2. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRESKAR FRANC, Grablovičeva uli-
ca 28, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
6. 2. 1992, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov, vpis 27. 12. 2001; 551 Dejavnost
hotelov, izbris 27. 12. 2001; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov, vpis
27. 12. 2001; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas, izbris 27. 12. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 27. 12. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 27. 12.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis
27. 12. 2001; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi,
vpis 27. 12. 2001; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
27. 12. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis
27. 12. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 27. 12. 2001; 553
Gostinske storitve prehrane, izbris 27. 12.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, vpis 27. 12. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 27. 12. 2001; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn, vpis 27. 12. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 27. 12. 2001; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 27. 12. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov,
vpis 27. 12. 2001; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering), izbris
27. 12. 2001; 55510 Dejavnost menz,
vpis 27. 12. 2001; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering), vpis 27. 12. 2001;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n. “, izbris 27. 12. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n., vpis 27. 12. 2001;
9303 Druge storitve za nego telesa, izbris
27. 12. 2001; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 27. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 15. 10. 2001.

Rg-728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/13836 z dne
19. 12. 2001 pri subjektu vpisa GEDACO
zastopanje in trgovina, d.o.o., sedež:
Kolodvorska 7-9, 1000 LJUBLJANA,
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vpisanem pod vložno št. 1/19545/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba ustanovitelja, deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5662958
Ustanovitelji: GERATIČ DANE, Skaruč-

na 26, 1217 VODICE, vložek: 14.365.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 3. 8. 1992;
GEDACO D.O.O., Kolodvorska 7-9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.535.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 8. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 27. 8. 2001.

Rg-854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18352 z dne
18. 12. 2001 pri subjektu vpisa VITKAR
zavod za organizacijo in izvedbo kul-
turnih projektov, zavod, Hrastnik, Log
15 a, sedež: Log 15 a, 1430 HRASTNIK,
vpisanem pod vložno št. 1/25583/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, sedeža in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična številka: 5857422
Firma: VITKAR zavod za organizacijo

in izvedbo kulturnih projektov
Skrajšana firma: VITKAR zavod
Sedež: Metelkova 6, 1000 LJUBLJA-

NA
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor POTOČAN BRANKO, Metoda Miku-
ža 10, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
17. 6. 1994, zastopa brez omejitev; za-
stopnik ULAGA MOJCA, Log 15 A, 1430
HRASTNIK, imenovanje: 30. 11. 2001, za-
stopa kot pomočnik direktorja.

Rg-913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19047 z dne
18. 12. 2001 pri subjektu vpisa SOPOT-
NIK TRADE Marketing, svetovanje, tr-
govina d.o.o. Špruha 33, IOC Trzin,
Mengeš, sedež: Špruha 33, IOC Trzin,
1234 MENGEŠ, vpisanem pod vložno
št. 1/06490/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpis zastavne pravice s temi-
le podatki:

Matična številka: 5357772
Razno: Na podlagi sklepa Okrajnega so-

dišča opr. št. In 2001/181 z dne
15.10.2001, se vpiše na deležu dolžnika
SOPOTNIK STOJANA v družbi SOPOTNIK
TRADE d.o.o. Špruha 33, IOC Trzin, Men-
geš, zastavno pravico v korist upnice CE-
RAR NEVENKE, Ljubljanska 93, Domžale.

Rg-955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18698 z dne
28. 12. 2001 pri subjektu vpisa ESTADD,
računalniški inženiring in storitve,
d.o.o. Ljubljana, sedež: Pugljeva ulica
8, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/29778/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža, zastopnika,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična številka: 1198424
Firma: PIVOT, računalniški inženiring

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PIVOT d.o.o.

Sedež: Tacenska cesta 120, 1000
LJUBLJANA

Ustanovitelji: ESTADD SOFTWARE EN-
TWICKLUNG UND VERTRIEB GMBH, Sin-
gerstrasse 27/28, DUNAJ, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
6. 12. 2001; REINHARDT ROBERT, Ob-
zidna ulica 1, 6330 PIRAN, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠPETIČ ALEŠ, Pugljeva ulica 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 6. 12.
2001; direktor REINHARDT ROBERT, Ob-
zidna ulica 1, 6330 PIRAN, imenovanje:
6. 12. 2001.

Dejavnost: 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen op,
vpis 28. 12. 2001; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje, vpis
28. 12. 2001; 4531 Električne inštalacije,
vpis 28. 12. 2001; 6420 Telekomunikaci-
je, vpis 28. 12. 2001; 6521 Finančni za-
kup (leasing), vpis 28. 12. 2001; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
28. 12. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 28. 12. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 28. 12.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 28. 12. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja, vpis 28. 12.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 28. 12. 2001; 7440 Oglaše-
vanje, vpis 28. 12. 2001; 7483 Tajniška
dela in prevajanje, vpis 28. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 6. 12. 2001

Rg-1040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19960 z dne
28. 12. 2001 pri subjektu vpisa JEŽ,
KLJUN & CO. Trgovina in servis motor-
nih vozil, d.n.o., sedež: Laze 19, Drago-
mer, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA-
NI, vpisanem pod vložno št. 1/04532/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: pri-
tožbi se ugodi in se razveljavita sklepa o
začetku postopka izbrisa subjekta vpisa po
uradni dolžnosti in sklep o izbrisu s temile
podatki:

Matična številka: 5844649
Razno: Na podlagi sklepa IV Cpg

78/2001 z dne 18.10.2001 se razveljavi-
ta sklepa o začetku postopka izbrisa Srg
1950/2001 z dne 22.01.2001 in sklep o
izbrisu Srg 3381/2001 z dne 21. 5. 2001.

Rg-2220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16539 z dne
14. 1. 2002 pri subjektu vpisa DAGRA
svetovanje v zvezi z zdravstvom d.o.o.,
Ljubljana, Vodovodna cesta 67, sedež:
Vodovodna cesta 67, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/19215/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deleža, dejav-
nosti in akta s temile podatki:

Matična številka: 5662915
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADIŠEK ANTON, Vo-

dovodna cesta 67, 1000 LJUBLJANA, vlo-

žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
2. 3. 1992.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
14. 1. 2002; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 14. 1. 2002; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 14. 1. 2002; 2214 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
14. 1. 2002; 2215 Drugo založništvo, vpis
14. 1. 2002; 2221 Tiskanje časopisov,
vpis 14. 1. 2002; 2222 Drugo tiskarstvo,
vpis 14. 1. 2002; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 14. 1. 2002; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
14. 1. 2002; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 14. 1. 2002;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n., vpis 14. 1. 2002;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine, vpis 14. 1.
2002; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 14. 1. 2002; 85121
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost, vpis 14. 1. 2002; 85122 Specia-
listična izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost, vpis 14. 1. 2002; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne oprav-
ljajo zdravniki, vpis 14. 1. 2002; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n., vpis
14. 1. 2002; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov, vpis 14. 1. 2002; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov, vpis 14. 1.
2002; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa, vpis 14. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8. 10. 2001.

Rg-2404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19347 z dne
16. 1. 2002 pri subjektu vpisa MALBO-
RET trgovina in proizvodnja d.o.o., se-
dež: Kebetova ulica 8, 1380 CERKNI-
CA, vpisanem pod vložno št. 1/19923/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti, zastopnika in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična številka: 5680069
Firma: MALBORET MLINAR IN ČLA-

NI, trgovina in proizvodnja d.n.o.
Skrajšana firma: MALBORET Mlinar in

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: MLINAR ROBERT, Kebe-

tova ulica 8, 1380 CERKNICA, vložek:
1.584.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
16. 1. 2002; MLINAR ROBERT, Kebetova
ulica 8, 1380 CERKNICA, vložek:
792.000 SIT, odg. s svojim premož, vs-
top: 16. 1. 2002; MLINAR HELENA, Ke-
betova ulica 8, 1380 CERKNICA, vložek:
792.000 SIT, odg. s svojim premož, vs-
top: 23. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik MLINAR HELENA, Kebetova ulica
8, 1380 CERKNICA, imenovanje: 23. 11.
2001, zastopa kot namestnica direktorja.

Dejavnost: 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, izbris 16. 1. 2002; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitiniških in sin-
dikalnih domov, vpis 16. 1. 2002; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi, vpis 16. 1. 2002; 55233
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Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev tu-
ristom, vpis 16. 1. 2002; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov, vpis 16. 1. 2002; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n., vpis 16. 1.
2002; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, iz-
bris 16. 1. 2002; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij, vpis 16. 1. 2002; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah, izbris 16. 1. 2002;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 16. 1. 2002;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, izbris 16. 1. 2002; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 16. 1. 2002; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 16. 1. 2002;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
16. 1. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
16. 1. 2002.

Razno: Preoblikovanje iz družbe z ome-
jeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo.

Rg-2839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18199 z dne
23. 1. 2002 pri subjektu vpisa PROMET,
TOURISM & TRANSPORT Turistično po-
slovne storitve, d.o.o. Ljubljana, Celov-
ška 73, sedež: Celovška 73, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/02870/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba skrajšane firme
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5328454
Skrajšana firma: PROMET T & T d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba družbe-

ne pogodbe z dne 27. 11. 2001.

Rg-2902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19203 z dne
18. 1. 2002 pri subjektu vpisa DONI-TE-
SNILA podjetje za proizvodnjo tesnil
d.o.o., sedež: Medenska 2, 1210 LJUB-
LJANA-ŠENTVID, vpisanem pod vložno
št. 1/22185/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, deležev in sprememba družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5747929
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEPELJNIK JANEZ, Me-

denska 2, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID,
vložek: 1.034.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 26. 3. 1993; AVGUŠTIN VINCENC,
Reteče 56, 4224 GORENJA VAS, vložek:
1.066.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 3. 1993.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 10. 12. 2001.

Rg-2940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/20128 z dne
18. 1. 2002 pri subjektu vpisa 3 BIS Cen-
ter za finančno in drugo poslovno po-
sredovanje d.o.o. Ljubljana, sedež: Vur-
nikova 2, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/13485/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba na-
slova sedeža, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5524148
Sedež: Krivec 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERFILA ZDENKA, Krivec

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.400.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 18. 5. 1994;
3BIS, Center za finančno in drugo poslov-
no posredovanje d.o.o. Ljubljana, Krivec
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 21. 11. 1996.

Dejavnost: 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg, vpis
18. 1. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 18. 1. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
18. 1. 2002; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 18. 1. 2002; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
18. 1. 2002; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 18. 1. 2002;
72200 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 18. 1. 2002; 72300
Obdelava podatkov, vpis 18. 1. 2002;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami, vpis 18. 1. 2002; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 18. 1.
2002; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja, vpis
18. 1. 2002; 73202 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju humani-
stike, vpis 18. 1. 2002; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, vpis 18. 1.
2002; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 18. 1. 2002; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, vpis 18. 1. 2002; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
18. 1. 2002; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje, vpis 18. 1. 2002;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 18. 1. 2002; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, vpis 18. 1.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 18. 1.
2002; 74831 Prevajanje, vpis 18. 1.
2002; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 18. 1. 2002; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 18. 1.
2002; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 18. 1. 2002; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
18. 1. 2002; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 18. 1. 2002; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 18. 1.
2002; 85329 Druge socialne dejavnosti,
vpis 18. 1. 2002; 91120 Dejavnost stro-
kovnih združenj, vpis 18. 1. 2002; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis
18. 1. 2002; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 18. 1. 2002; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
18. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 12. 2001.

Rg-2941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/20132 z dne
22. 1. 2002 pri subjektu vpisa JONA -
TRANS d.o.o., Ljubljana, podjetje za
transport, trgovino, storitve, turizem in
izvoz in uvoz, Ljubljana, Linhartova 19,

sedež: Linhartova 19, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/20531/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, naslova se-
deža, dejavnosti, družbene pogodbe, na-
slova ustanov. in zastop, osnov. kapit, de-
leža, uskladitev dejav. s temile podatki:

Matična številka: 5648840
Firma: JONA - TRANS, podjetje za

transport in špedicijo, Komenskega 22,
1000 Ljubljana

Skrajšana firma: JONA - TRANS d.o.o.
Ljubljana

Sedež: Komenskega 22, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRZANČIČ JOŽE, Savska

c. 6A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
2. 12. 1992; KALŠEK NADA, Kamnik pod
Krimom 23, 1352 PRESERJE, vložek:
1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
2. 12. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRZANČIČ JOŽE, Savska c. 6A,
1000 LJUBLJANA, imenovanje:
2. 12. 1992, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev, vpis 22. 1. 2002;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili, vpis 22. 1. 2002; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
22. 1. 2002; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 22. 1. 2002; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
22. 1. 2002; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
22. 1. 2002; 51180 Posredništvo, speci-
alizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 22. 1. 2002; 51190 Posredništ-
vo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
22. 1. 2002; 60230 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 22. 1. 2002; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 22. 1. 2002;
63110 Prekladanje, vpis 22. 1. 2002;
63120 Skladiščenje, vpis 22. 1. 2002;
63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu, vpis 22. 1. 2002;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, vpis 22. 1. 2002; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis
22. 1. 2002; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 22. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 21. 12. 2001.

Rg-2980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/21339 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa K & J Druž-
ba za trgovino, inženiring in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova
41, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/16255/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba osnovega
kapitala, deleža in akta s temile podatki:

Matična številka: 5589932
Osnovni kapital: 2.101.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONČAR MILOŠ, Poljan-

ski nasip 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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2.101.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 3. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11.12.2001

Rg-3096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00286 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa P. GG.
MM.O., podjetje za gradbeništvo in pre-
vozne storitve d.o.o., sedež: Raičeva uli-
ca 74, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/34086/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba zastopni-
ka s temile podatki:

Matična številka: 1585363
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist OKIĆ AHMET, Mrceli 24, VELI-
KA KLADUŠA, imenovanje: 10. 12. 2001.

Rg-3103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00306 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa EUREST
Podjetje za gospodarske storitve d.o.o.
Dunajska 22, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/25079/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5824699
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

gen. dir. REZ ROMAN, REISNERSTRAS-
SE 31, DUNAJ, AVSTRIJA, razrešitev:
3. 12. 2001; direktor PETRAČ JANUŠ,
Frankovo naselje 67, 4220 ŠKOFJA LO-
KA, imenovanje: 3. 12. 2001.

Rg-3939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14006 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa INTERFUR
podjetje za špedicijo in trgovino d.o.o.
Kočevje- Gornje Ložine, sedež: Gornje
Ložine 23, 1332 STARA CERKEV, vpi-
sanem pod vložno št. 1/10198/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
sprememba deležev, ustanoviteljev, dejav-
nosti, uskladitev dejavnosti, sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5458510
Osnovni kapital: 20.094.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ STANISLAV,

Gornje Ložine 23, 1332 STARA CERKEV,
vložek: 10.047.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 5. 12. 1990; ZUPANČIČ VLADIMI-
RA, Gornje Ložine 23, 1332 STARA CER-
KEV, vložek: 10.047.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 31. 8. 2001.

Dejavnost: 501 Trgovina z motornimi
vozili, izbris 28. 1. 2002; 5010 Trgovina
z motornimi vozili, vpis 28. 1. 2002; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
izbris 28. 1. 2002; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 28. 1.
2002; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, izbris
28. 1. 2002; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 28. 1. 2002; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo”, izbris
28. 1. 2002; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-

sameznimi deli in opremo”, vpis 28. 1.
2002; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi, izbris 28. 1. 2002; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi, vpis
28. 1. 2002; 511 Posredništvo, izbris
28. 1. 2002; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 28. 1. 2002;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 28. 1.
2002; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 28. 1.
2002; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
28. 1. 2002; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
28. 1. 2002; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 28. 1. 2002; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, vpis 28. 1. 2002; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n., vpis 28. 1.
2002; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 28. 1. 2002; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi, izbris 28. 1. 2002;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 28. 1. 2002; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis
28. 1. 2002; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, vpis 28. 1. 2002; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, vpis
28. 1. 2002; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom, vpis 28. 1. 2002; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki, izbris 28. 1. 2002; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 28. 1. 2002; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
28. 1. 2002; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 28. 1. 2002;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 1.
2002; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 28. 1. 2002; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 28. 1. 2002;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 28. 1. 2002;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 28. 1.
2002; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 28. 1. 2002; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe, izbris 28. 1.
2002; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom, vpis 28. 1. 2002; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 28. 1.
2002; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 28. 1. 2002; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili, vpis 28. 1. 2002; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko, vpis 28. 1. 2002; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 28. 1. 2002; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki, izbris 28. 1. 2002; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi, vpis 28. 1. 2002; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami, vpis

28. 1. 2002; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo, vpis 28. 1. 2002; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 28. 1. 2002; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
28. 1. 2002; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 28. 1. 2002;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 28. 1. 2002; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom, iz-
bris 28. 1. 2002; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji, vpis 28. 1.
2002; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 28. 1. 2002; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 28. 1. 2002; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, vpis 28. 1. 2002; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 28. 1. 2002; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 28. 1. 2002; 517
Druga trgovina na debelo, izbris 28. 1.
2002; 5170 Druga trgovina na debelo,
vpis 28. 1. 2002; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, izbris
28. 1. 2002; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, vpis 28. 1. 2002; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 28. 1. 2002; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah, izbris
28. 1. 2002; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 28. 1.
2002; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki, vpis 28. 1. 2002;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 28. 1. 2002; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki, vpis 28. 1.
2002; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
28. 1. 2002; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 28. 1. 2002; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili, vpis 28. 1. 2002;
523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, izbris 28. 1. 2002; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, vpis 28. 1. 2002; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, vpis 28. 1. 2002; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 28. 1. 2002; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 28. 1.
2002; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li, vpis 28. 1. 2002; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
28. 1. 2002; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, vpis 28. 1. 2002; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
28. 1. 2002; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom, vpis 28. 1. 2002; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
vpis 28. 1. 2002; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
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vpis 28. 1. 2002; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom, izbris 28. 1. 2002;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 28. 1. 2002; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln, izbris 28. 1.
2002; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 28. 1. 2002; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, vpis 28. 1.
2002; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, vpis 28. 1. 2002; 527
Popravila izdelkov široke porabe, izbris
28. 1. 2002; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, vpis 28. 1.
2002; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov, vpis 28. 1. 2002; 5273
Popravilo ur, nakita, vpis 28. 1. 2002;
5274 Druga popravila, d.n., vpis 28. 1.
2002; 602 Drug kopenski promet, izbris
28. 1. 2002; 6021 Drug kopenski potni-
ški promet na rednih linijah, vpis 28. 1.
2002; 6022 Dejavnost taksistov, vpis
28. 1. 2002; 6023 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 28. 1. 2002; 6024 Ce-
stni tovorni promet, vpis 28. 1. 2002; 631
Prekladanje, skladiščenje, izbris 28. 1.
2002; 6311 Prekladanje, vpis 28. 1.
2002; 6312 Skladiščenje, vpis 28. 1.
2002; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu, izbris 28. 1. 2002; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu, vpis 28. 1. 2002; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “,
izbris 28. 1. 2002; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
28. 1. 2002; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, izbris 28. 1. 2002; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
28. 1. 2002; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev, izbris 28. 1.
2002; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte, vpis 28. 1. 2002; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, izbris 28. 1.
2002; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 28. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 31. 8. 2001.

Rg-3946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/14063 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa GEMA ga-
lerija, eksponati, muzeji, antikvitete
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica Malči Be-
ličeve 52, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/06404/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
sprememba deležev, ustanoviteljev, dejav-
nosti, uskladitev dejavnosti, sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5375690
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGAR NUŠA, Ulica Malči

Beličeve 52, 1111 LJUBLJANA, vložek:
500.000 SIT, ne   odgovarja, izstop: 30. 8.
2001; BREGAR PETER, Ulica Malči Beličeve
52, 1111 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 3. 1990; BRE-
GAR MARKO, Ulica Malči Beličeve 52, 1111
LJUBLJANA, vložek: 1.050.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 6. 11. 1990.

Dejavnost: 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.“, izbris
28. 1. 2002; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 28. 1.
2002; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javneg, izbris
28. 1. 2002; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 28. 1. 2002; 744
Ekonomsko propagiranje, izbris 28. 1.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 28. 1.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 30. 8. 2001.

Rg-3957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/16842 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa SARNA
ART Hidroizolacije in gradbeni inženi-
ring d.o.o., sedež: Gasparijeva 8, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/32308/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, dejavnosti, naslova ustanoviteljice in
zastopnice in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 1447173
Firma: SIM ART Hidroizolacije in

gradbeni inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: SIM ART d.o.o.
Ustanovitelji: VRHOVŠEK-SIMON DU-

NJA, Gasparijeva 8, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 27. 7. 1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRHOVŠEK-SIMON DUNJA, Gaspa-
rijeva 8, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
27. 7. 1999.

Dejavnost: 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 28. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8. 10. 2001.

Rg-3974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/17776 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa RR TRADE
trgovina in storitve d.o.o., sedež: Prole-
tarska 4, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/28199/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, se-
deža, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5814243
Sedež: Tržaška cesta 135, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEĆIRAGIĆ ZEHRA,

Španskih boraca 2, SARAJEVO, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, izstop: 7. 11.
2001; USENIK GOJMIR, Celovška cesta
147, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
24. 5. 1996; LIBNIK BRANKO, Cesta na
Barju 38, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
7. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik LIBNIK BRANKO, Cesta na Barju
38, 1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 7. 11.
2001, tehnični direktor.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 7. 11. 2001.

Rg-4010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18446 z dne
11. 2. 2002 pri subjektu vpisa SRCE pod-
jetje za notranjo in zunanjo trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Aljaževa 25, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/11802/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deležev ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5518504
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUPICA IGOR, Aljaževa

25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 642.872
SIT, ne   odgovarja, vstop: 5. 2. 1991;
ŠTUPICA MILKA, Aljaževa 25, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.457.128 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 3. 5. 1994.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 30. 11. 2001.

Rg-4021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18485 z dne
31. 1. 2002 pri subjektu vpisa ZIDANT
podjetje za gradbeništvo d.o.o., sedež:
Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/33448/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža
s temile podatki:

Matična številka: 1538454
Sedež: Kotnikova ulica 5, 1000

LJUBLJANA

Rg-4027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18561 z dne 6. 2.
2002 pri subjektu vpisa TRAK tovarna tra-
kov in elastike d.d., sedež: Vir, Šarano-
vičeva cesta 35, 1230 DOMŽALE, vpi-
sanem pod vložno št. 1/00668/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, ustanoviteljev, deležev, članov
nadzornega sveta in preoblikovanje iz d.d.
v d.o.o. s temile podatki:

Matična številka: 5034272
Firma: TRAK tovarna trakov in elasti-

ke d.o.o.
Skrajšana firma: TRAK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: SLOVENSKI ODŠKO-

DNINSKI SKLAD, Dunajska 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 20.819.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 6. 2. 2002; KAPITAL-
SKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALID-
SKEGA ZAVAROVANJA, Kolodvorska ulica
15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.962.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
6. 2. 2002; SKLAD RS ZA RAZVOJ, Kotni-
kova 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
56.315.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
6. 2. 2002; UDELEŽENCI INTERNE RAZ-
DELITVE, 0000., vložek: 39.507.000 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 6. 2. 2002; UDE-
LEŽENCI NOTRANJEGA ODKUPA, 0000.,
vložek: 57.578.000 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 6. 2. 2002; TOSAMA TOVARNA
SANITETNEGA MATERIALA D.D., Vir, Ša-
ranovičeva cesta 35, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 195.845.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 6. 2. 2002; KOCJANČIČ PETRA,
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Pot do šole 2 c, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 3.960.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 2. 2002; SLOVENSKA RAZVOJNA
DRUŽBA D.D., Dunajska 160, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.669.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 6. 2. 2002; KOCJANČIČ MA-
RIJAN, Pot do šole 2 c, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.487.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 6. 2. 2002; DOLENC PAVLA,
Pelechova 69, 1235 RADOMLJE, vložek:
440.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 2.
2002; MAVER EMIL, Zadružniška 49,
1234 MENGEŠ, vložek: 439.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 2. 2002; ZALOKAR
ANA, Trdinov trg 6, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 439.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 2. 2002; LUPINC JANA, Stara cesta 7,
Dragomer, 1351 BREZOVICA, vložek:
400.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 2.
2002; KOSEC MAKSIMILIJAN, Mahletova
ulica 16, 1234 MENGEŠ, vložek: 131.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 2. 2002;
ŠTUPAR MARIJA MAGDA, Jurčičeva ulica
1, 1240 KAMNIK, vložek: 100.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 6. 2. 2002; PAVLI
ANA, Slovenska cesta 15, 1234 MENGEŠ,
vložek: 55.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 2. 2002; PAVLI MARJAN, Podgorje 90,
1240 KAMNIK, vložek: 55.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 2. 2002; PAVLI
ZDENKA, Zoranina ulica 26, 1234 MEN-
GEŠ, vložek: 55.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 6. 2. 2002; HRIBERNIK MARIJA,
Muljava 8, 1234 MENGEŠ, vložek:
54.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 2.
2002; JERETINA JANA, Janševa 2, 1234
MENGEŠ, vložek: 35.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 6. 2. 2002; GRADIŠEK ŠTE-
FANIJA, Mengeška cesta 3, 1236 TRZIN,
vložek: 17.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 2. 2002.

Člani nadzornega sveta: LESKOVŠEK
FRANC, izstop 6. 2. 2002; VELKAVRH
JANKO, izstop 6. 2. 2002; KRANJC STA-
NISLAV, izstop 6. 2. 2002.

Razno: Preoblikovanje iz delniške druž-
be v družbo z omejeno odgovornostjo.

Rg-4029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18606 z dne
29. 1. 2002 pri subjektu vpisa M.O.B.
Knjigovodski inženiring, organiziranje,
vodenje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Na korošici 2, sedež: Na Korošci 2,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/14495/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, dele-
žev, naslova ustanoviteljev in zastopnikov,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5543690
Firma: M.O.B., svetovalni inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: M.O.B. d.o.o.
Sedež: Vino 17/a, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 3.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGOREVC MARJANA, Vi-

no 17/a, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.900.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; OGOREVC BORIS, Vino
17/a, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.900.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OGOREVC MARJANA, Vino 17/a,
1291 ŠKOFLJICA, imenovanje:
25. 11. 1991, zastopa brez omejitev; dru-
žbenik OGOREVC BORIS, Vino 17/a,
1291 ŠKOFLJICA, imenovanje:
25. 11. 1991, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 29. 1.
2002; 22110 Izdajanje knjig, vpis 29. 1.
2002; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
29. 1. 2002; 22130 Izdajanje revij in peri-
odike, vpis 29. 1. 2002; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
29. 1. 2002; 22150 Drugo založništvo,
vpis 29. 1. 2002; 22240 Priprava in proiz-
vodnja tiskovnih sestavkov, vpis 29. 1.
2002; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve, vpis 29. 1. 2002; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, vpis 29. 1.
2002; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov, vpis 29. 1. 2002; 22330 Razmnože-
vanje računalniških zapisov, vpis 29. 1.
2002; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov, vpis
29. 1. 2002; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač, vpis 29. 1. 2002;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 29. 1.
2002; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
29. 1. 2002; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 29. 1.
2002; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe, vpis 29. 1. 2002;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 29. 1.
2002; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 29. 1. 2002; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 29. 1. 2002;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, vpis 29. 1. 2002; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 29. 1. 2002;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 29. 1. 2002; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 29. 1. 2002;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 29. 1. 2002; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
29. 1. 2002; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 29. 1. 2002; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih, vpis 29. 1. 2002; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, vpis 29. 1. 2002; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 29. 1. 2002; 60220 Dejavnost taksi-
stov, vpis 29. 1. 2002; 60230 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 29. 1. 2002;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte, vpis 29. 1. 2002; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 29. 1. 2002; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 29. 1. 2002;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 29. 1. 2002; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 29. 1. 2002;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 29. 1. 2002; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 29. 1. 2002; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah, vpis 29. 1. 2002;
72200 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 29. 1. 2002; 72300

Obdelava podatkov, vpis 29. 1. 2002;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami, vpis 29. 1. 2002; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 29. 1. 2002; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 29. 1. 2002; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja, vpis 29. 1. 2002;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
29. 1. 2002; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 29. 1. 2002; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
29. 1. 2002; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 29. 1.
2002; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 29. 1. 2002;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje, vpis 29. 1. 2002; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 29. 1.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 29. 1.
2002; 74700 Čiščenje stavb, vpis 29. 1.
2002; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
29. 1. 2002; 74831 Prevajanje, vpis
29. 1. 2002; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 29. 1. 2002;
74833 Druga splošna tajniška opravila,
vpis 29. 1. 2002; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 29. 1.
2002; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 29. 1. 2002; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
29. 1. 2002; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 29. 1. 2002; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov, vpis 29. 1. 2002;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje, vpis 29. 1. 2002; 92610 Obratova-
nje športnih objektov, vpis 29. 1. 2002;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
29. 1. 2002; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 29. 1. 2002; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
29. 1. 2002; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 29. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 7. 12. 2001

Rg-4043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18830 z dne
30. 1. 2002 pri subjektu vpisa COMING
družba za trgovino d.d., sedež: Sloven-
čeva 24, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/01722/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična številka: 5198704
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor RONKO GOSTIŠA, Betajnova 46,
1360 VRHNIKA, razrešitev: 3. 12. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor DESPO-
TOVIĆ SLAVKO, Tržaška 45, 1360 VR-
HNIKA, imenovanje: 4. 12. 2001.

Člani nadzornega sveta: ŠEŠKO MAR-
JAN, izstop 31. 5. 2001; KLEMENC MAR-
JAN, izstop 30. 11. 2001; MARKIČ SIL-
VO, vstop 1. 12. 2001.

Rg-4044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18852 z dne
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29. 1. 2002 pri subjektu vpisa CEDRA
CO. Podjetje za proizvodnjo, založniš-
tvo in marketing d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Dolenjska c. 105, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno
št. 1/19761/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev,
firme, skrajšane firme, osnovnega kapita-
la, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5665256
Firma: CEDRA CO. podjetje za proiz-

vodnjo, založništvo in marketing d.o.o.
Skrajšana firma: CEDRA CO d.o.o.
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽELEZNIKAR IVAN-DUŠAN,

Dolenjska c. 58, 1000 LJUBLJANA, vložek:
752.500 SIT, ne   odgovarja, izstop: 19. 7.
2001; JESIH JOSIP, Dolenjska c. 105,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.125.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 26. 8. 1992; JESIH
JAKICA, Dolenjska c. 105, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.125.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 19. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŽELEZNIKAR IVAN-DUŠAN, Do-
lenjska c. 58, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 26. 11. 2001, član poslovodnega od-
bora, zastopa družbo neomejeno; zasto-
pnik JESIH JAKICA, Dolenjska c. 105,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 11.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 26. 11. 2001.

Rg-4056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/18961 z dne
30. 1. 2002 pri subjektu vpisa SLOFAR-
MA trgovinska, d.o.o., sedež: Ulica bra-
tov Babnik 10, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/31338/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba naslova sedeža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična številka: 1338722
Sedež: Dunajska 354, 1000 LJUB-

LJANA
Dejavnost: 65210 Finančni zakup (lea-

sing), vpis 30. 1. 2002; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami, izbris 30. 1.
2002; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 30. 1.
2002; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 30. 1. 2002; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
30. 1. 2002; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 30. 1.
2002; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 30. 1. 2002; 7415
Upravljanje s holding družbami, izbris
30. 1. 2002; 74150 Dejavnost holdingov,
vpis 30. 1. 2002; 9303 Druge storitve za
nego telesa, izbris 30. 1. 2002; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
30. 1. 2002; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 30. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29. 11. 2001.

Rg-4086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19162 z dne
29. 1. 2002 pri subjektu vpisa PELING
lesno podjetje d.o.o., Ljubljana, sedež:

Tiranova 42, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/09399/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
firme, skrajšane firme, dejavnosti, osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, deleža,
zastopnika in akta s temile podatki:

Matična številka: 5437628
Firma: PEKLENK, lesno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKLENK, d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEKLENK BORIS, Tirano-

va ulica 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 10. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist PEKLENK ANICA, Tiranova ulica
42, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
21. 12. 2001.

Dejavnost: 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 29. 1.
2002; 20200 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč, vpis 29. 1. 2002; 20300
Stavbno mizarstvo, vpis 29. 1. 2002;
20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
29. 1. 2002; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 29. 1. 2002; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja, vpis 29. 1. 2002; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva, vpis 29. 1. 2002;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega, vpis
29. 1. 2002; 36130 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega, vpis 29. 1.
2002; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n., vpis 29. 1. 2002; 45220 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela, vpis 29. 1.
2002; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 29. 1. 2002;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
29. 1. 2002; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva, vpis 29. 1. 2002;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 29. 1.
2002; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 29. 1. 2002; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev, vpis 29. 1.
2002; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 29. 1. 2002;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 29. 1.
2002; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 29. 1.
2002; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
29. 1. 2002; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 29. 1. 2002;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
29. 1. 2002; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 29. 1.
2002; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 29. 1. 2002; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
29. 1. 2002; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 29. 1. 2002; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
29. 1. 2002; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 29. 1. 2002; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 29. 1. 2002;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-

delki, vpis 29. 1. 2002; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis 29. 1.
2002; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 29. 1. 2002; 60240 Cestni tovor-
ni promet, vpis 29. 1. 2002; 63110 Pre-
kladanje, vpis 29. 1. 2002; 63120 Skladi-
ščenje, vpis 29. 1. 2002; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 29. 1. 2002; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 29. 1. 2002;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 29. 1. 2002; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 29. 1. 2002;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 29. 1. 2002; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 29. 1.
2002; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 29. 1. 2002; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 29. 1. 2002; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
29. 1. 2002; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je, vpis 29. 1. 2002; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 29. 1. 2002;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 29. 1. 2002; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 29. 1.
2002; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 29. 1. 2002; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 29. 1.
2002; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 29. 1. 2002; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 29. 1.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21. 12. 2001.

Rg-4098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19223 z dne
14. 2. 2002 pri subjektu vpisa ŠTUNFI
Avtoservis, d.o.o., Bukovica pri Vodicah,
sedež: Bukovica pri Vodicah 35, 1217
VODICE, vpisanem pod vložno
št. 1/29761/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deleža, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična številka: 1193767
Firma: ŠTUNFI Avtoservis, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTUNFI d.o.o.
Osnovni kapital: 2.511.500,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPENKO FRANC, Buko-

vica pri Vodicah 35, 1217 VODICE, vlo-
žek: 2.511.500 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 3. 1997.

Dejavnost: 71100, vpis 14. 2. 2002.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi družbe 14. 12. 2001.

Rg-4099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/19224 z dne
14. 2. 2002 pri subjektu vpisa NANKING
gostinstvo, turizem in trgovina d.o.o.,
sedež: Groharjeva 1, 1241 DUPLICA
PRI KAMNIKU, vpisanem pod vložno
št. 1/28854/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, deležev in akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 1123955
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Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JI AIFEN, KITAJSKA, vlo-

žek: 525.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
13. 1. 1997; JI RONGQIANG, KITAJSKA,
vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 13. 1. 1997; CHEN XIAOWEI, KITAJ-
SKA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 13. 1. 1997; CHEN QUNKANG, KI-
TAJSKA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 24. 3. 1999.

Dejavnost: 5530, izbris 14. 2. 2002;
55302, izbris 14. 2. 2002; 5551, izbris
14. 2. 2002; 5530, vpis 14. 2. 2002;
55302, vpis 14. 2. 2002; 5551, vpis 14. 2.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 10.12.2001.

Rg-4107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19258 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa L1RŠIČ d.o.o.,
družba za tiskarske in založniške storit-
ve V Radno 3a, Brezovica, sedež: V Ra-
dno 3a, 1351 BREZOVICA, vpisanem pod
vložno št. 1/27395/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deleža in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična številka: 5926599
Osnovni kapital: 5.319.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENARŠIČ FRANC, V RA-

DNO 3A, 1351 BREZOVICA, vložek:
5.319.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 11. 1995.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 27. 11. 2001.

Rg-4108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19259 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa SIDMEX gradbe-
ništvo, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Aličeva ulica 18, 1261 LJUBLJANA - DO-
BRUNJE, vpisanem pod vložno
št. 1/09945/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 5462304
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIVEK ELVIS, Aličeva ulica

18, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 3. 2001.

Dejavnost: 05010, vpis 12. 2. 2002;
05020, vpis 12. 2. 2002; 74833, vpis
12. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 10. 12. 2001.

Rg-4117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19309 z dne 13. 2.
2002 pri subjektu vpisa MIFOR d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo in predelavo, trgovino
neživilskih proizvodov, zunanjo trgovino,
marketing, poslovne in, Kamnik, Vinka Ro-
žiča 4, sedež: Vinka Rožiča 4, 1240 KAM-
NIK, vpisanem pod vložno št. 1/03865/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, sedeža, na-
slov ustanovitelja in zastopnika, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5314739
Firma: MIFOR, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MIFOR d.o.o.
Sedež: Ulica Vilka Rožiča 4, 1241

KAMNIK
Osnovni kapital: 2.184.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORNAZARIČ MIRO, Ulica

Vilka Rožiča 4, 1241 KAMNIK, vložek:
1.092.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
31. 1. 1990; FORNAZARIČ STANISLAVA
MARINKA, Ulica Vilka Rožiča 4, 1241 KAM-
NIK, vložek: 1.092.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 31. 1. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FORNAZARIČ MIRO, Ulica Vilka Ro-
žiča 4, 1241 KAMNIK, imenovanje:
31. 1. 1990, zastopa in predstavlja družbo
neomejeno; zastopnik FORNAZARIČ STA-
NISLAVA MARINKA, Ulica Vilka Rožiča 4,
1241 KAMNIK, imenovanje: 17. 12. 2001.

Dejavnost: 18100, vpis 13. 2. 2002;
19200, vpis 13. 2. 2002; 21250, vpis
13. 2. 2002; 36110, vpis 13. 2. 2002;
36610, vpis 13. 2. 2002; 51160, vpis
13. 2. 2002; 51190, vpis 13. 2. 2002;
51420, vpis 13. 2. 2002; 51440, vpis
13. 2. 2002; 51450, vpis 13. 2. 2002;
51470, vpis 13. 2. 2002; 52420, vpis
13. 2. 2002; 52430, vpis 13. 2. 2002;
52472, vpis 13. 2. 2002; 52473, vpis
13. 2. 2002; 52485, vpis 13. 2. 2002;
52486, vpis 13. 2. 2002; 52487, vpis
13. 2. 2002; 52488, vpis 13. 2. 2002;
52620, vpis 13. 2. 2002; 72200, vpis
13. 2. 2002; 72300, vpis 13. 2. 2002;
72400, vpis 13. 2. 2002; 74120, vpis
13. 2. 2002; 74130, vpis 13. 2. 2002;
74140, vpis 13. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 17. 12. 2001.

Rg-4129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19436 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa 203 trgovina z
glasbeno opremo in zastopanje, d.o.o.
Kranjče 4, 61382 Begunje pri Cerknici,
sedež: Kranjče 4, 1382 BEGUNJE PRI
CERKNICI, vpisanem pod vložno
št. 1/26492/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: sprememba firme, sedeža, usta-
noviteljev, uskladitev dejavnosti in preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična številka: 5584388
Firma: KAROŠEC 203 & CO. glasbene

storitve d.n.o.
Skrajšana firma: KAROŠEC 203 & Co.

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

odgovornostjo
Sedež: Kranjče 4, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 0,00 SIT
Ustanovitelji: KAROŠEC IVAN, Rimska

9, 1380 CERKNICA, vložek: 1.576.777
SIT, ne   odgovarja, izstop: 28. 1. 2002;
KAROŠEC IVAN, Rimska 9, 1380 CERKNI-
CA, vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož,
vstop: 28. 1. 2002; KOROŠEC VIKTORI-
JA, Rimska ulica 9, 1380 CERKNICA, vlo-
žek: 0 SIT, odg. s svojim premož, vstop:
17. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KOROŠEC VIKTORIJA, Rimska uli-
ca 9, 1380 CERKNICA, imenovanje:

17. 12. 2001, zastopa kot namestnica di-
rektorja.

Dejavnost: 0130 Mešano kmetijstvo, vpis
31. 1. 2002; 0201 Gozdarstvo, vpis 31. 1.
2002; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, vpis 31. 1. 2002; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis
31. 1. 2002; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa, vpis 31. 1. 2002;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis
31. 1. 2002; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov, vpis 31. 1. 2002; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov, vpis 31. 1.
2002; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n., vpis 31. 1. 2002; 4531 Električne in-
štalacije, vpis 31. 1. 2002; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, vpis 31. 1. 2002; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 31. 1. 2002; 55220 Dejavnost kam-
pov, vpis 31. 1. 2002; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
31. 1. 2002; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 31. 1. 2002; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 31. 1. 2002; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
31. 1. 2002; 67110 Dejavnost finančnih tr-
gov, vpis 31. 1. 2002; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi, vpis 31. 1.
2002; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 31. 1. 2002; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol,
vpis 31. 1. 2002; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja, vpis 31. 1. 2002; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 31. 1.
2002; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n., vpis 31. 1. 2002; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine, vpis 31. 1. 2002; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 31. 1.
2002.

Razno: Preoblikovanje iz družbe z ome-
jeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo.

Rg-4139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19528 z dne 28. 1.
2002 pri subjektu vpisa ZNANSTVENORA-
ZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKA-
DEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, p.o.
Scientific Research Centre of the Slove-
ne Academy of Sciences and Arts, se-
dež: Gosposka 13, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01753/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, dejavnosti in preoblikovanje v
javni raziskovalni zavod s temile podatki:

Matična številka: 5105498
Firma: ZNANSTVENORAZISKOVALNI

CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNA-
NOSTI IN UMETNOSTI Scientific Rese-
arch Centre of the Slovene Academy of
Sciences and Arts

Skrajšana firma: ZRC SAZU
Pravnoorg. oblika: javni zavod
Dejavnost: 22150 Drugo založništvo,

vpis 28. 1. 2002; 22240 Priprava in proiz-
vodnja tiskovnih sestavkov, vpis 28. 1.
2002; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve, vpis 28. 1. 2002; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, vpis 28. 1.
2002; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov, vpis 28. 1. 2002; 22330 Razmnože-
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vanje računalniških zapisov, vpis 28. 1.
2002; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 28. 1. 2002; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 28. 1. 2002;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
28. 1. 2002; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 28. 1. 2002; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami, vpis 28. 1. 2002;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 28. 1.
2002; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki, vpis 28. 1. 2002; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 28. 1. 2002; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
28. 1. 2002; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 28. 1. 2002;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 28. 1. 2002; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 28. 1.
2002; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, vpis 28. 1. 2002;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 28. 1. 2002; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja, vpis 28. 1. 2002;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 28. 1. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
28. 1. 2002; 74820 Pakiranje, vpis 28. 1.
2002; 74831 Prevajanje, vpis 28. 1. 2002;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 28. 1. 2002; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 28. 1. 2002;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 28. 1. 2002; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 28. 1.
2002; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 28. 1. 2002; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 28. 1.
2002; 92512 Dejavnost arhivov, vpis 28. 1.
2002; 92521 Dejavnost muzejev, vpis
28. 1. 2002; 92522 Varstvo kulturne dedi-
ščine, vpis 28. 1. 2002; 92530 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov, vpis 28. 1. 2002.

Razno: Preoblikovanje v javni raziskoval-
ni zavod.

Rg-4140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19551 z dne 28. 1.
2002 pri subjektu vpisa PROTECHNIK Pro-
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Roška 17, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/32877/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba sedeža in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 1507397
Sedež: Slovenska cesta 28, 1234

MENGEŠ
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi družbe z dne 12. 12. 2001.

Rg-4152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19811 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa KAPITALA d.o.o.,
nepremičnine, sedež: Vojkova cesta 63,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/16134/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanovitelja,
osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5574226
Osnovni kapital: 2.100.127,00 SIT

Ustanovitelji: USZ Podjetje za urejanje
stavbnih zemljišč, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
cesta 63, 1000 LJUBLJANA, vložek:
816.563,50 SIT, ne   odgovarja, izstop:
2. 7. 2001; VALANT VESNA, Na Brežini 24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.127 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 12. 7. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 12. 2001.

Rg-4159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19860 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa LINK PRO infor-
matika, trženje, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Vodovodna 97, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/17154/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba družbene pogod-
be, ustanoviteljev, sedeža, dejavnosti in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična številka: 5873428
Sedež: Štihova 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OVSENIK JANEZ, Štihova

ulica 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.260.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
29. 11. 1994; KISEL MARKO, Poljanski na-
sip 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 420.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 11. 11. 1996;
DERMOTA MIHA, Medveščkova 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 420.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 11. 11. 1996; LEMUT ZO-
RAN, Ulica borcev NOB 19, 6320 LUCIJA,
vložek: 300.000 SIT, ne   odgovarja, iz-
stop: 19. 12. 2001; ROBIČ MAJA, Albre-
htova ulica 38, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
300.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
19. 12. 2001.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, izbris 12. 2. 2002; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 12. 2. 2002; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
12. 2. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 12. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 12. 2001.

Rg-4168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19898 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa MEMA Podjetje
za marketing, posredovanje in trgovino,
d.o.o. Kočevje, sedež: Cankarjeva 7,
1330 KOČEVJE, vpisanem pod vložno
št. 1/07260/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža, družbene pogodbe ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5388287
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJERLE PAVEL, Cankar-

jeva 7, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.050.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 23. 4. 1990;
MERHAR BRANKO, Gorenje 52, 1332
STARA CERKEV, vložek: 1.050.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.

Dejavnost: 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 31. 1. 2002; 2222 Dru-
go tiskarstvo, vpis 31. 1. 2002; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n., vpis
31. 1. 2002; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 31. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 9. 1. 2002.

Rg-4172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19918 z dne 6. 2.
2002 pri subjektu vpisa ACNIELSEN razi-
skovalna družba, d.o.o., sedež: Cesta na
Brdo 10 a, 1111 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/25633/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti ter
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 5859867
Osnovni kapital: 2.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: ACNIELSEN CYPRUS LI-

MITED, Limassol, CIPER, vložek:
2.800.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 1. 1995.

Dejavnost: 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah, vpis 6. 2. 2002; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, vpis 6. 2. 2002; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 6. 2. 2002; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
6. 2. 2002; 72500 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 6. 2. 2002; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 6. 2.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 21. 12. 2001.

Rg-4174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19925 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa KOVI podjetje za
storitve in trgovino d.o.o., Ljubljana - Po-
lje, Pot v zeleni gaj 28, sedež: Pot v zele-
ni gaj 28, 1260 LJUBLJANA POLJE, vpi-
sanem pod vložno št. 1/23353/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, deleža ter akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična številka: 5776465
Firma: KOVI d.o.o., elektroinštalacije
Skrajšana firma: KOVI d.o.o.
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODBA MATJAŽ, Pot v ze-

leni gaj 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 3. 6.
1998.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 11. 12. 2001.

Rg-4175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19926 z dne 29. 1.
2002 pri subjektu vpisa TANIA PAK k.d.,
oblikovanje stekla, Ljubljana, Celovška
325, sedež: Celovška 325, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/29313/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 1194631
Firma: TANIA PAK k.d., oblikovanje

stekla
Skrajšana firma: TANIA PAK k.d.
Sedež: Prečna 8, 1000 LJUBLJANA
Skupščinski sklep: Sprememba družbe-

ne pogodbe z dne 12. 12. 2001.
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Rg-4179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19976 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa AVTOPROM Trgo-
vina, storitve, prevozi d.o.o. Kočevje, se-
dež: Reška cesta 10 a, 1330 KOČEVJE,
vpisanem pod vložno št. 1/04426/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, deleža ter akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična številka: 5351073
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VESEL IGOR, Mestni log

1/10, 1330 KOČEVJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 9. 1. 1990.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 19. 12. 2001.

Rg-4183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20004 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa AVTOMOTIV RA-
DO trgovska družba d.o.o., sedež: Jana
Husa 1/a, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/30214/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, se-
deža in akta s temile podatki:

Matična številka: 5789877
Sedež: Stegne 33, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ODAR MIROSLAV, CAN-

KARJEVA 25, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.

Dejavnost: 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
izbris 31. 1. 2002; 527 Popravila izdelkov
široke porabe, izbris 31. 1. 2002; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.“, izbris 31. 1. 2002; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 31. 1. 2002; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami, izbris 31. 1. 2002;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 31. 1. 2002; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe, izbris 31. 1. 2002;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
31. 1. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
31. 1. 2002; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, izbris 31. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 13. 12. 2001.

Rg-4206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20141 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa IDS integrirani in
diskretni sistemi, d.o.o., sedež: Sojerjeva
ul. 63, 1117 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/27846/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti, naslov ustano-
vitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5940575
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNC VINKO, Kocbekova

3, 3000 CELJE, vložek: 588.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1996; TRONTELJ
JANEZ, Olge Mohorjeve 12, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 504.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 30. 1. 1996; PLETERŠEK AN-

TON, Bohova 19c, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 504.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 1. 1996; VODOPIVEC ANDREJ, Jamo-
va 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 504.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 30. 1. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VODOPIVEC ANDREJ, Sojerjeva 63,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1.
1996, zastopa brez omejitev; zastopnik
TRONTELJ JANEZ, Murnova ulica 7, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 30. 1. 1996, za-
stopa družbo v okviru pooblastil, ki mu jih
podeli skupščina.

Dejavnost: 30020, vpis 14. 2. 2002;
32100, vpis 14. 2. 2002; 32200, vpis
14. 2. 2002; 33200, vpis 14. 2. 2002;
74204, vpis 14. 2. 2002.

Rg-4214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20263 z dne 30. 1.
2002 pri subjektu vpisa SCT INDUSTRIJA
APNA KRESNICE d.d., sedež: Kresnice
14, 1281 KRESNICE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/10757/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: nadomestni sklep za Srg
9202/2001 - sprememba zastopnika s te-
mile podatki:

Matična številka: 5460069
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik ŠAVLI HENRIK, Prelesje 1, 5210
ANHOVO, razrešitev: 30. 5. 2001, pred-
sednik začasne uprave-direktor, zastopa
brez omejitev; preds. uprave HOZJAN IVAN,
Ulica padlih borcev 18, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 30. 5. 2001.

Rg-4225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20407 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa SMOLA družba za
kovinsko - gradbene storitve, d.o.o., se-
dež: Reška cesta 13, 1330 KOČEVJE,
vpisanem pod vložno št. 1/11892/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deležev in akta
s temile podatki:

Matična številka: 5566037
Osnovni kapital: 9.629.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLA MARENKA, Remi-

hova ulica 16, Dolga vas, 1330 KOČEVJE,
vložek: 4.814.500 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 14. 2. 1991; SMOLA DUŠAN, Remi-
hova ulica 16, Dolga vas, 1330 KOČEVJE,
vložek: 4.814.500 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 28. 3. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 12. 2001.

Rg-4226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20412 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa ROYAL CLUB re-
kreacijski center, d.o.o., Smrjene 15, p.
Škofljica, sedež: Smrjenje 15, 1291 ŠKO-
FLJICA, vpisanem pod vložno
št. 1/07143/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: sprememba naslova, osnovnega
kapitala, deleža in akta s temile podatki:

Matična številka: 5376068
Sedež: Smrjene 15, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 2.107.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLBL STANISLAV, Smrje-

ne 15, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 420.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28. 12. 2001.

Rg-4339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20431 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa SVETEC Podjetje
za trgovino, hotelirstvo, gostinstvo, turi-
zem in storitve d.o.o., Ljubljana, sedež:
Peščena pot 1, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/08564/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, de-
leža, dejavnosti in akta s temile podatki:

Matična številka: 5419522
Osnovni kapital: 7.313.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVETEC SLAVKO, Dunaj-

ska cesta 101, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.313.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
5. 9. 1990.

Dejavnost: 52240, vpis 14. 2. 2002;
52250, vpis 14. 2. 2002; 52260, vpis 14. 2.
2002; 52620, vpis 14. 2. 2002; 52630, vpis
14. 2. 2002; 55100, vpis 14. 2. 2002;
55231, vpis 14. 2. 2002; 55232, vpis 14. 2.
2002; 55239, vpis 14. 2. 2002; 55301, vpis
14. 2. 2002; 55302, vpis 14. 2. 2002;
55303, vpis 14. 2. 2002; 55304, vpis 14. 2.
2002; 55309, vpis 14. 2. 2002; 55401, vpis
14. 2. 2002; 55402, vpis 14. 2. 2002;
55403, vpis 14. 2. 2002; 55510, vpis 14. 2.
2002; 55520, vpis 14. 2. 2002; 63300, vpis
14. 2. 2002; 74843, vpis 14. 2. 2002;
92320, vpis 14. 2. 2002; 92330, vpis 14. 2.
2002; 93050, vpis 14. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28.12.2001.

Rg-4369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20830 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa SALEX Trgovsko,
agencijsko, komisijsko, uvozno, izvozno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška
122, sedež: Celovška 122, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/19332/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5697158
Osnovni kapital: 2.113.100,00 SIT
Ustanovitelji: STARE ZVEZDANA, Celov-

ška 122, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.113.100 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 1. 1993.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 10. 12. 2001.

Rg-4380
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21000 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽE-
LEZNICE - Železniško invalidsko podjet-
je, d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska ulica
11, sedež: Kolodvorska ul. 11, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/25017/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5824290
Člani nadzornega sveta: HOČEVAR

FRANC, izstop 30. 8. 2001; VUKIČ MIR-
JANA, izstop 30. 8. 2001; PUŠ IZTOK,
izstop 13. 3. 2001; REGANCIN EMIL, iz-
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stop 6. 9. 2001; PAGON ANDREJ PRED-
SEDNIK, vstop 30. 8. 2001; HAUPTMAN
IGOR NAMESTNIK PREDS, vstop 30. 8.
2001; MARINČIČ VOJKA, vstop 13. 3.
2001; PASTERK ANTON, vstop 6. 9.
2001.

Rg-4389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21336 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa D&M Podjetje za
trgovino in svetovanje d.o. o Ljubljana,
sedež: Reboljeva 14, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/20428/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti, firme, skrajšane firme, sedeža, dru-
žbene pogodbe, naslova ustanovitelja in za-
stopnika, usklad. dej. s temile podatki:

Matična številka: 5697603
Firma: D&M podjetje za trgovino d.o. o
Skrajšana firma: D&M d.o.o.
Sedež: Smrečje 17, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ORAŽEM DAMJAN, Smre-

čje 17, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.050.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 27. 10. 1992;
PESU MIRKA-KRISTINA, Smrečje 17, 1360
VRHNIKA, vložek: 1.050.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 27. 10. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ORAŽEM DAMJAN, Smrečje 17,
1360 VRHNIKA, imenovanje:
27. 10. 1992, zastopa brez omejitev; di-
rektor PESU MIRKA-KRISTINA, Smrečje
17, 1360 VRHNIKA, imenovanje:
27. 10. 1992.

Dejavnost: 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov, vpis 11. 2. 2002;
0202 Gozdarske storitve, vpis 11. 2. 2002;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 11. 2. 2002; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 11. 2.
2002; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 11. 2. 2002;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 11. 2.
2002; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 11. 2.
2002; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 11. 2. 2002; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 11. 2. 2002; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 11. 2. 2002;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 11. 2.
2002; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 11. 2.
2002; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 11. 2. 2002; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 11. 2. 2002; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
11. 2. 2002; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 11. 2. 2002; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 11. 2.
2002; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 11. 2. 2002; 6024 Ce-
stni tovorni promet, vpis 11. 2. 2002; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
11. 2. 2002; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 11. 2. 2002; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 11. 2. 2002; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis

11. 2. 2002; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 11. 2. 2002; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje, vpis 11. 2. 2002; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 11. 2.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 11. 2.
2002; 74831 Prevajanje, vpis 11. 2. 2002;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
11. 2. 2002; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 11. 2. 2002; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 11. 2. 2002;
9261 Obratovanje športnih objektov, vpis
11. 2. 2002; 92623 Druge športne dejav-
nosti, vpis 11. 2. 2002; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n., vpis 11. 2. 2002;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem, vpis 11. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 27. 12. 2001.

Rg-4391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21340 z dne 29. 1.
2002 pri subjektu vpisa GRAMI-BO grad-
beništvo in trgovina, d.o.o., sedež: Du-
najska 210, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/27056/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, na-
slova in priimka zastopnika in ustanovitelja
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5923921
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHIĆ BOŽIDAR, Senčna

pot 11 a, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
8. 11. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIHIĆ BOŽIDAR, Senčna pot 11 a,
6320 PORTOROŽ, imenovanje: 8. 11.
1995, zastopa brez omejitev; zastopnik MI-
HIĆ BERNARDA, Dunajska 210, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 23. 11. 2001, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 29. 1. 2002; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov,
izbris 29. 1. 2002; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije, izbris 29. 1. 2002; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 29. 1.
2002; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov, vpis 29. 1. 2002; 6022
Storitve taksistov, izbris 29. 1. 2002;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 29. 1.
2002; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. “, izbris 29. 1. 2002;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 29. 1. 2002; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, iz-
bris 29. 1. 2002; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
29. 1. 2002; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 29. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23. 11. 20001.

Rg-4392
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21341 z dne 29. 1.
2002 pri subjektu vpisa KOFIN podjetje
za finančni inženiring in trgovino d.o.o.
Dragomer - Laze 26, 62351 Brezovica,

sedež: Dragomer-Laze 26, 1351 BRE-
ZOVICA, vpisanem pod vložno
št. 1/09117/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, naslova ustnoviteljev in za-
stopnikov, osnovnega kapitala, deležev, us-
kladitev dejavnosti, akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična številka: 5432537
Firma: KOFIN podjetje za finančni in-

ženiring in trgovino d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: KOFIN d.o.o. Ljublja-

na
Sedež: Nahlikova ulica 3, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠMERLJ MATJAŽ, Na-

hlikova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.502.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KOŠMERLJ MATJAŽ, Nahlikova uli-
ca 3, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
10. 10. 1990, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 29. 1. 2002; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 29. 1.
2002; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 29. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 4. 12. 2001.

Rg-4397
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21358 z dne 30. 1.
2002 pri subjektu vpisa IJU INŠTITUT ZA
JAVNO UPRAVO CONSULTING d.o.o.,
družba za svetovalno dejavnost, sedež:
Vrhovci c. X 31, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/13182/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba deležev, osnovnega kapitala in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5572738
Osnovni kapital: 7.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLIČANIĆ SENKO, ULICA

GRADNIKOVE BRIGADE 4, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 2.500.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 23. 2. 1994; PIRNAT RAJKO,
PACUG 16 A, 6330 PORTOROŽ, vložek:
2.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 23. 2.
1994; TRPIN GORAZD, Glinškova ploščad
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 28. 6. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 12. 2001.

Rg-4605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00283 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa CATRO družba za
iskanje kadrov in oglaševanje d.o.o., se-
dež: Cesta v Rožno dolino 16, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/31182/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, dejavno-
sti, ustanoviteljev zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1338790
Firma: CATRO d.o.o., trgovina in po-

sredništvo
Ustanovitelji: ILUMINA D.O.O., Kolod-

vorska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.070.000 SIT, ne   odgovarja, izstop: 7. 1.
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2002; DOLAR IRENA, Za hribom 28, 1236
TRZIN, vložek: 5.070.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 7. 1. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLAR IRENA, Za hribom 28, 1236
TRZIN, imenovanje: 7. 1. 2002.

Dejavnost: 35300 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil, vpis 31. 1. 2002; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 31. 1. 2002;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
31. 1. 2002; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 31. 1. 2002; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 31. 1. 2002; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom, vpis 31. 1. 2002; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 31. 1.
2002; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki, vpis 31. 1. 2002;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 31. 1. 2002; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 31. 1.
2002; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem, vpis 31. 1. 2002; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem, vpis 31. 1. 2002; 74400
Ekonomsko propagiranje, izbris 31. 1.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 31. 1.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 7. 1. 2002.

Rg-4665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00444 z dne 28. 1.
2002 pri subjektu vpisa NOVA POT, PFAJ-
FAR IN OSTALI d.n.o., družba za višjo
kvaliteto življenja, sedež: Tabor 28,
1370 LOGATEC, vpisanem pod vložno
št. 1/27042/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5886163
Ustanovitelji: PFAJFAR BARBARA, Ta-

bor 28, 1370 LOGATEC, vložek: 5.000
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 15. 1.
2002; PFAJFAR DUŠAN, Tabor 28, 1370
LOGATEC, vložek: 10.000 SIT, odg. s svo-
jim premož, vstop: 19. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik PFAJFAR BARBARA, Tabor 28,
1370 LOGATEC, razrešitev: 15. 1. 2002.

Rg-4673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00463 z dne 31. 1.
2002 pri subjektu vpisa REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE
URBANE REGIJE, sedež: Linhartova uli-
ca št. 13, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/34357/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnika s temile podatki:

Matična številka: 1584758
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik STRAH MIRAN, Ciril Metodov trg
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 12.
2001, zastopa kot v.d. direktorja; direktor
RESINOVIČ LILIJANA, Brilejeva 8, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 4. 12. 2001.

Rg-4678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2002/00478 z dne
30. 1. 2002 pri subjektu vpisa CLIP DOM-

ŽALE računalniško izobraževanje,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 80, 1230
DOMŽALE, vpisanem pod vložno
št. 1/14007/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba podatkov za
ustanovitelja in zastopnika, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična številka: 5537550
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEŠTER BOJAN, Ljubljan-

ska 93, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEŠTER BOJAN, Ljubljanska 93,
1230 DOMŽALE, imenovanje:
18. 11. 1991, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 721 Svetovanje o računalni-
ških napravah, izbris 30. 1. 2002; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
30. 1. 2002; 726 Druge računalniške de-
javnosti, izbris 30. 1. 2002; 7260 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 30. 1. 2002;
744 Ekonomsko propagiranje, izbris 30. 1.
2002; 7440 Oglaševanje, vpis 30. 1.
2002; 924 Dejavnost tiskovnih agencij, iz-
bris 30. 1. 2002; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij, vpis 30. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 3. 1. 2002.

Rg-4683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00486 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa RICOH SLOVENIA
kopirni stroji, d.o.o., sedež: Vojkova 57,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/24821/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža, zastopnikov in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična številka: 5817404
Osnovni kapital: 2.100.000,40 SIT
Ustanovitelji: RICOH AUSTRIA GMBH,

Kettenbrueckengasse 16, HANDELS GES-
MBH, A-1052 WIEN, vložek: 589.900 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 19. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAYER JELKA, Cankarjeva 7, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 12. 2001, za-
stopa brez omejitev; direktor MAG. PETER
J. DAVIES, Weinberggasse 15, BREITEN-
BRUNN, razrešitev: 19. 12. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor GABRIEL NORBERT
RALPH, Boecklinstrasse 8/11, WIEN, AV-
STRIJA, imenovanje: 19. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19. 12. 2001.

Rg-4698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00526 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa MADING d.o.o.,
Podjetje za projektiranje, inženiring, raz-
voj, marketing in izdelavo strojne tehno-
loške opreme, trgovino ter uvoz in. Ra-
domlje, Trata 16, sedež: Trata 16, 1235
RADOMLJE, vpisanem pod vložno
št. 1/08195/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, osnovnega kap, deležev, sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična številka: 5409209

Firma: MADING inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: MADING d.o.o.
Osnovni kapital: 3.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVSAR ANDREJ, Trata

16, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.600.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 14. 8. 1990;
MAVSAR DRAGICA, Trata 16, 1235 RA-
DOMLJE, vložek: 1.600.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 14. 8. 1990.

Dejavnost: 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin, izbris 11. 2. 2002; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
11. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 10. 1. 2002.

Rg-4732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00641 z dne 14. 2.
2002 pri subjektu vpisa DELTA - MOTOR,
trgovina, storitve in finančno posredništ-
vo, d.o. o, sedež: Lošca 51, 1360 VR-
HNIKA, vpisanem pod vložno
št. 1/34798/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična številka: 1626108
Ustanovitelji: PIRNAT JANEZ, Št. Jurij

24, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 14. 1. 2002;
PIRNAT TOMAŽ, Lošca 51, 1360 VRHNI-
KA, vložek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 14. 1. 2002.

Rg-4784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/01294 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa AGRIVIT podjetje
za inženiring, proizvodnjo, zastopstvo in
trženje d.o.o. Ljubljana, Kvedrova 32,
Ljubljana, sedež: Kvedrova 32, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/09481/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: dopolnilni sklep za srg
17760/2001 - sprememba firme, sedeža
ter dejavnosti družbe s temile podatki:

Matična številka: 5854342
Firma: AGRIVIT podjetje za inženiring,

proizvodnjo, zastopstvo in trženje d.o.o.,
Ljubljana, Savska cesta 3

Sedež: Savska cesta 3, 1000 LJUB-
LJANA

Dejavnost: 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 11. 2. 2002.

Rg-4950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18128 z dne 19. 2.
2002 pri subjektu vpisa EUROAIR d.o.o.
Ljubljana, družba za inženiring, trgovino
in servis, sedež: Valvazorjev dvor 1,
1290 GROSUPLJE, vpisanem pod vložno
št. 1/29736/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 1215655
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLAVAČ FRANC, Valvazor-

jev dvor št. 1, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 3. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 22. 11. 2001
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Rg-4959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/18657 z dne 18. 2.
2002 pri subjektu vpisa TEAM DESIGN
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no, gostinstvo, turizem, inženiring, sto-
ritve in zunanjo trgovino Brezovica, se-
dež: Dragomerška 31, 1351 BREZOVI-
CA, vpisanem pod vložno št. 1/21548/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, ustanovitelja, deleža, zastopnikov,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična številka: 5736544
Firma: TEAM DESIGN, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TEAM DESIGN d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZDRAVKOVIČ MILAN, Dra-

gomerška 31, 1351 BREZOVICA, vložek:
1.620.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
27. 11. 2001; ZDRAVKOVIĆ TEA, Drago-
merška c. 31, Dragomer, 1351 BREZOVI-
CA PRI LJUBLJANI, vložek: 2.100.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 27. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZDRAVKOVIČ MILAN, Dragomerška
31, 1351 BREZOVICA, razrešitev: 27. 11.
2001, zastopa brez omejitev; direktor ZD-
RAVKOVIĆ TEA, Dragomerška c. 31, Dra-
gomer, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
imenovanje: 27. 11. 2001; prokurist ZD-
RAVKOVIĆ MARIJA, Tanča Gora 42 B,
8343 DRAGATUŠ, imenovanje: 27. 11.
2001.

Dejavnost: 51410, vpis 18. 2. 2002;
51420, vpis 18. 2. 2002; 51470, vpis
18. 2. 2002; 52250, vpis 18. 2. 2002;
52260, vpis 18. 2. 2002; 52471, vpis
18. 2. 2002; 52472, vpis 18. 2. 2002;
52473, vpis 18. 2. 2002; 52482, vpis
18. 2. 2002; 52485, vpis 18. 2. 2002;
52487, vpis 18. 2. 2002; 52620, vpis
18. 2. 2002; 55210, vpis 18. 2. 2002;
55309, vpis 18. 2. 2002; 55401, vpis
18. 2. 2002; 60220, vpis 18. 2. 2002;
74820, vpis 18. 2. 2002; 74832, vpis
18. 2. 2002; 74843, vpis 18. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 11. 2001

Rg-4973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19400 z dne 15. 2.
2002 pri subjektu vpisa KORONA inženi-
ring d.d., sedež: Vojkova 63, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/01989/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5278996
Sedež: Cesta v Mestni log 88 A, 1000

LJUBLJANA
Dejavnost: 7440, izbris 15. 2. 2002;

40105, vpis 15. 2. 2002; 74400, vpis
15. 2. 2002.

Rg-4974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19408 z dne 21. 2.
2002 pri subjektu vpisa FRANČIŠKANSKI
DRUŽINSKI CENTER, sedež: Prešernov
trg 4, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod

vložno št. 1/27441/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme, usta-
novitelja, zastopnika in dejavnosti s temile
podatki:

Matična številka: 5931983
Firma: FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI

INŠTITUT
Skrajšana firma: FRANČIŠKANSKI

DRUŽINSKI INŠTITUT
Ustanovitelji: FRANČIŠČAKNSKI SAMO-

STAN, Prešernov trg 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 0 SIT, ne   odgovarja, izstop: 30. 10.
2001; SLOVENSKA FRANČIŠKANSKA
PROVINCA SV. KRIŽA, Prešernov trg 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 0 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 30. 10. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAJNC SILVIN MARIJAN, Prešer-
nov trg 4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
30. 10. 2001, zastopa brez omejitev; za-
stopnik GOSTEČNIK CHRISTIAN, Prešer-
nov trg 4, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
30. 10. 2001, kot strokovni vodja zastopa
brez omejitev; zastopnik ŠPELIČ MIRAN,
Prešernova 4, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 30. 10. 2001, zastopa kot poslovodni
direktor; zastopnik GOSTEČNIK CHRISTI-
AN, Prešernov trg 4, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 30. 10. 2001, zastopa kot stro-
kovni direktor.

Dejavnost: 73101, vpis 21. 2. 2002;
73104, vpis 21. 2. 2002; 73201, vpis
21. 2. 2002; 73202, vpis 21. 2. 2002;
80103, vpis 21. 2. 2002; 80301, vpis
21. 2. 2002; 80302, vpis 21. 2. 2002;
80303, vpis 21. 2. 2002; 80422, izbris
21. 2. 2002; 80422, vpis 21. 2. 2002;
8512, izbris 21. 2. 2002; 8512, vpis 21. 2.
2002; 8514, izbris 21. 2. 2002; 8514, vpis
21. 2. 2002; 85142, izbris 21. 2. 2002;
85142, vpis 21. 2. 2002; 85143, izbris
21. 2. 2002; 85143, vpis 21. 2. 2002;
8531, izbris 21. 2. 2002; 8531, vpis 21. 2.
2002; 85319, vpis 21. 2. 2002; 8532, iz-
bris 21. 2. 2002; 8532, vpis 21. 2. 2002;
85321, izbris 21. 2. 2002; 85321, vpis
21. 2. 2002; 85323, izbris 21. 2. 2002;
85323, vpis 21. 2. 2002; 85324, izbris
21. 2. 2002; 85324, vpis 21. 2. 2002;
85329, vpis 21. 2. 2002.

Rg-4979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/19522 z dne 15. 2.
2002 pri subjektu vpisa STERNUM intelek-
tualne in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Jadranska 18, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/17844/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba naslova sedeža s temile podatki:

Matična številka: 5873622
Sedež: Karlovška 24, 1000 LJUBLJA-

NA

Rg-5001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20097 z dne 18. 2.
2002 pri subjektu vpisa CARKA maserski
in kozmetični salon, d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Medenska cesta 84, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/19452/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža, zastopnikov, akta o ustanovitvi
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5652014
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERELE MATJAŽ, Ul. Can-

karjeve brigade 25, 8210 TREBNJE, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 8. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik JERELE CARKA, Medenska c. 84,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 11.
2001, zastopa kot namestnik direktorja.

Dejavnost: 55210, izbris 18. 2. 2002;
55220, izbris 18. 2. 2002; 55230, izbris
18. 2. 2002; 5530, izbris 18. 2. 2002;
5540, izbris 18. 2. 2002; 6330, izbris
18. 2. 2002; 7010, izbris 18. 2. 2002;
7440, izbris 18. 2. 2002; 93030, izbris
18. 2. 2002; 55210, vpis 18. 2. 2002;
55220, vpis 18. 2. 2002; 55301, vpis
18. 2. 2002; 55302, vpis 18. 2. 2002;
55304, vpis 18. 2. 2002; 55401, vpis
18. 2. 2002; 55402, vpis 18. 2. 2002;
55403, vpis 18. 2. 2002; 6330, vpis 18. 2.
2002; 70110, vpis 18. 2. 2002; 70120,
vpis 18. 2. 2002; 70320, vpis 18. 2. 2002;
74400, vpis 18. 2. 2002; 93040, vpis
18. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 11. 2001.

Rg-5008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/20445 z dne 15. 2.
2002 pri subjektu vpisa ALPOD podjetje
za trgovino in inženiring d.o.o., sedež:
Podskrajnik 19, 1380 CERKNICA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/30365/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, de-
ležev, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1274112
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEFAN MATJAŽ, Rimska

ulica 13, 1380 CERKNICA, vložek:
6.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
30. 1. 1998; JERNEJČIČ MIRAN, Postojn-
ska cesta 13, 1381 RAKEK, vložek:
750.000 SIT, ne   odgovarja, izstop: 6. 12.
2001; ŠTEFAN SAMO, Rimska ulica 13,
1380 CERKNICA, vložek: 3.500.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 6. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŠTEFAN SAMO, Rimska ulica 13,
1380 CERKNICA, imenovanje: 20. 12.
2001, direktor prodaje.

Dejavnost: 6022, izbris 15. 2. 2002;
7440, izbris 15. 2. 2002; 60220, vpis
15. 2. 2002; 74400, vpis 15. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 12. 2001.

Rg-5035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/21278 z dne 21. 2.
2002 pri subjektu vpisa ZAPIS d.o.o., pod-
jetje za poslovne informacijske sisteme
Trbovlje, Ulica 1. junija 36, sedež: Ulica
1. junija 36, 1420 TRBOVLJE, vpisanem
pod vložno št. 1/03052/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika, družbene pogodbe in pri-
pojitev družbe ZAPIS_7 d.o.o.
(1/22573/00) s temile podatki:

Matična številka: 5303460
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Firma: ZAPIS d.o.o. podjetje za poslov-
ne informacijske sisteme Trbovlje

Skrajšana firma: ZAPIS d.o.o.
Osnovni kapital: 5.390.889,30 SIT
Ustanovitelji: ŠTROVS JOŽICA, Gabrsko

52, 1420 TRBOVLJE, vložek: 270.543,90
SIT, ne   odgovarja, izstop: 6. 12. 2001;
ŠKERBEC JANJA, Klek 31 a, 1420 TRBOV-
LJE, vložek: 2.280.750,50 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 16. 11. 1989; GJEREK SAMO,
Novi dom 33, 1420 TRBOVLJE, vložek:
103.672,20 SIT, ne   odgovarja, vstop:
6. 9. 1993; HERMAN BRANKO, Trg revolu-
cije 15, 1420 TRBOVLJE, vložek:
725.716,10 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 10. 1992; MIKOŠ BORIS, Šuštarjeva
kolonija 2, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.280.750,50 SIT, ne   odgovarja, vstop:
16. 11. 1989.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MIKOŠ BORIS, Šuštarjeva kolonija 2,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 6. 12. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor ŠKERBEC
JANJA, Klek 31 a, 1420 TRBOVLJE, imeno-
vanje: 6. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Pripojitev družbe ZA-
PIS_7 podjetje za poslovne informacijske si-
steme, d.o.o. Dobovec, Dobovec 31 (vložna
številka 1/22573/00), na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 06.12.2001 in soglasja z
dne 06.12.2001 obeh skupščin. Spremem-
ba družbene pogodbe z dne 6. 12. 2001.

Rg-5160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00329 z dne 15. 2.
2002 pri subjektu vpisa GAMBO trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi, Šmarje-Sap, d.o.o.,
Ljubljanska c. 31, sedež: Ljubljanska ce-
sta 31, 1293 ŠMARJE - SAP, vpisanem
pod vložno št. 1/15259/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deležev, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5579325
Osnovni kapital: 2.105.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABRIJEL MARIJA, Ljubljan-

ska 31, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
376.250 SIT, ne   odgovarja, izstop: 10. 11.
2002; GABRIJEL BOGOMIR, Ljubljanska
31, 1293 ŠMARJE SAP, vložek: 376.250
SIT, ne   odgovarja, izstop: 10. 1. 2002;
GABRIJEL BARBKA, Ljubljanska 31, 1293
ŠMARJE SAP, vložek: 376.250 SIT, ne   od-
govarja, izstop: 10. 1. 2002; GABRIJEL
BOŠTJAN, Ljubljanska 31, 1293 ŠMARJE
SAP, vložek: 2.105.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 12. 11. 1991.

Dejavnost: 3002, vpis 15. 2. 2002;
5164, vpis 15. 2. 2002; 5245, vpis 15. 2.
2002; 6311, vpis 15. 2. 2002; 6312, vpis
15. 2. 2002; 7210, vpis 15. 2. 2002; 7220,
vpis 15. 2. 2002; 7230, vpis 15. 2. 2002;
7240, vpis 15. 2. 2002; 7250, vpis 15. 2.
2002; 7260, vpis 15. 2. 2002; 7412, vpis
15. 2. 2002; 7413, vpis 15. 2. 2002; 7414,
vpis 15. 2. 2002; 7440, vpis 15. 2. 2002;
8042, vpis 15. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 10. 1. 2002.

Rg-5190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/00550 z dne 15. 2.

2002 pri subjektu vpisa FAXICOMM pod-
jetje za telekomunikacijski inženiring
d.o.o. Ljubljana, Zbašnikova 12, sedež:
Zbašnikova 12, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/06822/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, skrajšane firme, osnovnega kapi-
tala, deleža, akta o ustanovitvi in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5360803
Firma: FAXICOMM d.o.o., svetovanje

in posredništvo
Skrajšana firma: FAXICOMM d.o.o.
Osnovni kapital: 5.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAJC DUŠAN, Zbašnikova

10, 1111 LJUBLJANA, vložek: 5.102.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 5. 1994.

Dejavnost: 45210, vpis 15. 2. 2002;
45250, vpis 15. 2. 2002; 45310, vpis
15. 2. 2002; 45320, vpis 15. 2. 2002;
45330, vpis 15. 2. 2002; 45340, vpis
15. 2. 2002; 45410, vpis 15. 2. 2002;
45420, vpis 15. 2. 2002; 45430, vpis
15. 2. 2002; 45440, vpis 15. 2. 2002;
45450, vpis 15. 2. 2002; 51140, vpis
15. 2. 2002; 51150, vpis 15. 2. 2002;
51160, vpis 15. 2. 2002; 51170, vpis
15. 2. 2002; 51180, vpis 15. 2. 2002;
51190, vpis 15. 2. 2002; 51430, vpis
15. 2. 2002; 51470, vpis 15. 2. 2002;
51640, vpis 15. 2. 2002; 51650, vpis
15. 2. 2002; 51700, vpis 15. 2. 2002;
52120, vpis 15. 2. 2002; 52270, vpis
15. 2. 2002; 52440, vpis 15. 2. 2002;
52450, vpis 15. 2. 2002; 52630, vpis
15. 2. 2002; 52720, vpis 15. 2. 2002;
52740, vpis 15. 2. 2002; 70110, vpis
15. 2. 2002; 70120, vpis 15. 2. 2002;
70200, vpis 15. 2. 2002; 70310, vpis
15. 2. 2002; 70320, vpis 15. 2. 2002;
71330, vpis 15. 2. 2002; 71340, vpis
15. 2. 2002; 71403, vpis 15. 2. 2002;
74130, vpis 15. 2. 2002; 74140, vpis
15. 2. 2002; 74300, vpis 15. 2. 2002;
74400, vpis 15. 2. 2002; 93050, vpis
15. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11. 1. 2002.

Rg-5244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/01183 z dne 18. 2.
2002 pri subjektu vpisa CENTER ZA GO-
SPODARSKO SVETOVANJE d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Trubarjeva 3, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/03059/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: pripojitev družbe FINAG,
d.o.o., Ljubljana (vl. št. 1/13090/00) s te-
mile podatki:

Matična številka: 5302757
Skupščinski sklep: Vpiše se pripojitev

družbe FINAG podjetje za finančno, eko-
nomsko in organizacijsko svetovanje ter sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 3 (vl.
št. 1/13090/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 9. 1. 2002.

Rg-16606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13218 z dne 12. 11.
2001 pri subjektu vpisa GOMBOC gradbe-
no podjetje, d.o.o., sedež: Na brežini 5,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/07344/00, vpisalo v sodni register

tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti, ustanoviteljev in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5385369
Sedež: Slovenska cesta 55 c, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 14.847.784,24 SIT
Ustanovitelji: GOMBOC DUŠAN, Na bre-

žini 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
14.847.784,24 SIT, ne   odgovarja, vstop:
1. 6. 1990; GOMBOC LJUDMILA, Na bre-
žini 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 351.600
SIT, ne   odgovarja, izstop: 28. 8. 2001.

Dejavnost: 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
12. 11. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 12. 11. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
12. 11. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 12. 11. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28. 8. 2001.

Rg-16798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14827 z dne 7. 11.
2001 pri subjektu vpisa R.U.R., podjetje
za poslovno svetovanje in raziskovanje,
d.o.o., sedež: Pijava gorica 25/a, 1291
ŠKOFLJICA, vpisanem pod vložno
št. 1/32781/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov in
akta s temile podatki:

Matična številka: 1491903
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor KOS DRAGO, Andreaševa 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 8. 2001; direk-
tor ŠULIGOJ ZVONKO, Pijava gorica 25 a,
1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 8. 8. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 8. 2001

Rg-17937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13696 z dne 10. 12.
2001 pri subjektu vpisa FIRS Podjetje za
finančne in računovodske storitve d.o.o.
Vnanje Gorice, sedež: Pot k čuvajnici 3,
1357 VNANJE GORICE, vpisanem pod
vložno št. 1/19711/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev, ustanovitelja, zastopni-
ka in dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5672368
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEMŠAR CVETO, Pot k ču-

vajnici 3, 1357 NOTRANJE GORICE, vlo-
žek: 750.000 SIT, ne   odgovarja, izstop:
30. 3. 1998; JANEŽIČ KARMEN, Pot k ču-
vajnici 3, 1357 VNANJE GORICE, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
3. 8. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEMŠAR CVETO, Pot k čuvajnici 3,
1357 NOTRANJE GORICE, razrešitev:
30. 3. 1998, zastopa brez omejitev; direk-
tor JANEŽIČ KARMEN, Pot k čuvajnici 3,
1357 VNANJE GORICE, imenovanje:
3. 12. 2001.

Dejavnost: 65210 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 10. 12. 2001; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, vpis 10. 12. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
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trg, vpis 10. 12. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 10. 12.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 10. 12. 2001; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah, vpis 10. 12.
2001; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 10. 12. 2001;
74110 Pravno svetovanje, vpis 10. 12.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 10. 12. 2001; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja, vpis 10. 12. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 10. 12. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 10. 12. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
10. 12. 2001; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 10. 12. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 10. 12. 2001; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n., vpis 10. 12. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 31. 8. 2001.

Rg-18108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16439 z dne 23. 11.
2001 pri subjektu vpisa UNIVERZA V
LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA, sedež: Aškerčeva 12, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/01566/17, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična številka: 5085063020
Dejavnost: 5551 Storitve menz, izbris

23. 11. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
23. 11. 2001; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte, vpis 23. 11. 2001; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 23. 11.
2001; 7481 Fotografska dejavnost, vpis
23. 11. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
23. 11. 2001; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 23. 11. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
23. 11. 2001; 8030 Višješolsko in visoko-
šolsko izobraževanje, izbris 23. 11. 2001;
80301 Višješolsko izobraževanje, izbris
23. 11. 2001; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje, izbris 23. 11. 2001; 80303
Univerzitetno izobraževanje, izbris 23. 11.
2001; 8042 Drugo izobraževanje, izbris
23. 11. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 23. 11. 2001; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov, izbris 23. 11. 2001;
92511 Dejavnost knjižnic, vpis 23. 11.
2001; 92512 Dejavnost arhivov, vpis
23. 11. 2001.

Rg-18118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16449 z dne 23. 11.
2001 pri subjektu vpisa UNIVERZA V
LJUBLJANI, VISOKA UPRAVNA ŠOLA, se-
dež: Gosarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/01566/25,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5085063028
Dejavnost: 2215 Drugo založništvo, vpis

23. 11. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 23. 11. 2001; 55510 Dejavnost menz,
vpis 23. 11. 2001; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 23. 11. 2001;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem, vpis 23. 11. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
23. 11. 2001; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 23. 11. 2001;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
23. 11. 2001; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 23. 11. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
23. 11. 2001; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 23. 11. 2001;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje, izbris 23. 11. 2001; 8042 Drugo izo-
braževanje, izbris 23. 11. 2001; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 23. 11.
2001; 9112 Dejavnost strokovnih združenj,
vpis 23. 11. 2001; 92511 Dejavnost knjiž-
nic, izbris 23. 11. 2001.

MARIBOR

Rg-1612
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/02689 z dne
9. 10. 2001 pri subjektu vpisa ROMANCA
podjetje za gostinstvo, trgovino in storit-
ve d.o.o., sedež: Borštnikova 79, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/02865/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova družbe,
naslova zastopnice, osnovnega kapitala, po-
slovnega deleža, dejavnosti in Akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5421039
Sedež: Partizanska c. 53, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.310.294,44 SIT
Ustanovitelji: MOHORIČ KATARINA,

Borštnikova ulica 79, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.310.294,44 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 25. 9. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MOHORIČ KATARINA, Borštnikova
ul. 79, 2000 MARIBOR, imenovanje:
25. 9. 1990, zastopa posamično, brez
omejitev.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, izbris 9. 10. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 9. 10. 2001; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
9. 10. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 9. 10.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 9. 10.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 9. 10.
2001.

Rg-1732
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/02803 z dne
6. 11. 2001 pri subjektu vpisa LAC stori-
tveno in trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Ulica Štravhovih 35, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/06244/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža in Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5646898
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SREDNOSELEC MARKO,

Ulica Štravhovih 35, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
21. 3. 1994.

Rg-1824
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/02930 z dne
27. 12. 2001 pri subjektu vpisa ROTO pro-
izvodnja, servis in trgovina d.o.o., sedež:
Šentilj 59, 2212 ŠENTILJ V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vpisanem pod vložno
št. 1/02163/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova družbe,
naslova družbenikov in zastopnika, osnov-
nega kapitala, osnovnih vložkov, dejavnosti,
Pogodbe o ustanovitvi in usklad. s SKD s
temile podatki:

Matična številka: 5372810
Sedež: Šentilj v Slov. goricah 59,

2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORI-
CAH

Osnovni kapital: 2.438.500,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANIČ INKO, Šentilj v

Slov. goricah 59, 2212 ŠENTILJ V SLO-
VENSKIH GORICAH, vložek: 2.238.500
SIT, ne   odgovarja, vstop: 24. 4. 1990;
ZUPANIČ IRENEJ, Šentilj v Slov. goricah
59, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 200.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 24. 4. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPANIČ INKO, Šentilj v Slov. gori-
cah 59, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH
GORICAH, imenovanje: 24. 4. 1990, zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost: 01131 Vinogradništvo, vpis
27. 12. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis
27. 12. 2001; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 27. 12. 2001;
15330 Druga predelava in konzerviranje sa-
dja in vrtnin, vpis 27. 12. 2001; 15910 Pro-
izvodnja žganih pijač, vpis 27. 12. 2001;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola, vpis
27. 12. 2001; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja, vpis 27. 12. 2001; 15940 Proiz-
vodnja vina iz drugega sadja, vpis 27. 12.
2001; 15950 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač, vpis 27. 12. 2001;
15960 Proizvodnja piva, vpis 27. 12. 2001;
15970 Proizvodnja slada, vpis 27. 12.
2001; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač, vpis 27. 12. 2001;
22110 Izdajanje knjig, vpis 27. 12. 2001;
22120 Izdajanje časopisov, vpis 27. 12.
2001; 22130 Izdajanje revij in periodike,
vpis 27. 12. 2001; 22140 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 27. 12.
2001; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 27. 12. 2001; 22320 Razmnože-
vanje videozapisov, vpis 27. 12. 2001;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov, vpis 27. 12. 2001; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov, vpis
27. 12. 2001; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva, vpis 27. 12. 2001;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev, vpis 27. 12. 2001;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, vpis 27. 12. 2001;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 27. 12.
2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija”, vpis
27. 12. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 27. 12. 2001; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin, vpis
27. 12. 2001; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 27. 12. 2001; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja, vpis 27. 12. 2001; 28621
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Proizvodnja ročnega orodja, vpis 27. 12.
2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje,
vpis 27. 12. 2001; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja, vpis 27. 12. 2001; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podo-
bnih posod, vpis 27. 12. 2001; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
27. 12. 2001; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 27. 12. 2001; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti,
vpis 27. 12. 2001; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 27. 12.
2001; 29110 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila, vpis
27. 12. 2001; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev, vpis 27. 12. 2001; 29130
Proizvodnja pip in ventilov, vpis 27. 12.
2001; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije,
vpis 27. 12. 2001; 29210 Proizvodnja peči
in gorilnikov, vpis 27. 12. 2001; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.,
vpis 27. 12. 2001; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov, vpis 27. 12. 2001; 32100 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent, vpis 27. 12.
2001; 32200 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav, vpis 27. 12. 2001; 32300 Proiz-
vodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in s, vpis 27. 12. 2001; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic”, vpis 27. 12. 2001;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje, vpis
27. 12. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 27. 12. 2001; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
27. 12. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 27. 12. 2001; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 27. 12. 2001; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati, vpis 27. 12. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 27. 12. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 27. 12. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 27. 12. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 27. 12. 2001; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 27. 12.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 27. 12. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 27. 12. 2001; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., vpis 27. 12.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 27. 12. 2001; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi, vpis
27. 12. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 27. 12. 2001; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami, vpis 27. 12.
2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 27. 12. 2001; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 27. 12. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 27. 12.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 27. 12. 2001; 74130 Raziskovanje tr-

ga in javnega mnenja, vpis 27. 12. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 27. 12. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 27. 12.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 27. 12. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 27. 12. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 27. 12. 2001; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 27. 12.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la, vpis 27. 12. 2001; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 27. 12.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 27. 12. 2001; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 27. 12.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 27. 12. 2001; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 27. 12. 2001.

Razno:, sedež: Sedež družbe, naslov
družbenikov in zastopnika pravilno glasi:
Šentilj v Slovenskih goricah 59, 2212 Šen-
tilj v Slovenskih goricah. DEJAVNOST: Pri
K 74.120 se dopiše razen revizijske dejav-
nosti. Pri K 74.140 se dopiše razen arbitra-
že in posredovanje v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-1955
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/03414 z dne
22. 11. 2001 pri subjektu vpisa GASTRO-
STAR BILANOVIĆ gostinstvo, trgovina in
storitev d.o.o., sedež: Prežihova 8, 2230
LENART, vpisanem pod vložno
št. 1/08590/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža, dejavnosti, zasto-
pnika, tipa zastopnika in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5770726
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BILANOVIĆ BOŽIDAR, Fra-

nje Malnara 46, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
4. 5. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist BILANOVIĆ BOŽIDAR, Franja Malna-
ra 46, ZAGREB, R HRVAŠKA, razrešitev:
31. 8. 2001; direktor KRAMBERGER JO-
ŽEF, Trubarjeva 1, 9250 GORNJA RAD-
GONA, razrešitev: 31. 8. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor BILANOVIĆ BOŽI-
DAR, Franje Malnara 046, ZAGREB, HR-
VAŠKA, imenovanje: 31. 8. 2001, zastopa
samostojno in brez omejitev.

Dejavnost: 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic, vpis 22. 11.
2001; 15811 Dejavnost pekarn, izbris
22. 11. 2001; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic, vpis 22. 11. 2001; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
22. 11. 2001; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 22. 11. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
22. 11. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 22. 11. 2001; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 22. 11.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah, izbris 22. 11. 2001; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 22. 11. 2001.

Rg-3666
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/02265 z dne
18. 1. 2002 pri subjektu vpisa WALTER
GRUBER K.G. turistična agencija d.o.o.,
sedež: Prešernova 10, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/05068/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, poslovnih vlož-
kov, naslova ustanoviteljice in zastopnice in
Družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5597960
Osnovni kapital: 2.103.073,70 SIT
Ustanovitelji: REISEBURO WALTER

GRUBER K.G., Hans Resel Gasse 9,
GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 1.997.782,60
SIT, ne   odgovarja, vstop: 30. 12. 1991;
KOLARIČ ALENČICA, Aškerčeva ulica 26,
2000 MARIBOR, vložek: 105.291,10 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 30. 12. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOLARIČ ALENČICA, Aškerčeva uli-
ca 26, 2000 MARIBOR, imenovanje:
30. 12. 1991, brez omejitev.

Rg-3752
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/02802 z dne
17. 1. 2002 pri subjektu vpisa TEAM KA-
FER & LIEBMANN storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Partizanska cesta
22, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/03347/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, osnovnega vložka, dejavnosti, Akta o
ustanovitvi in uskladitve vpisa s SKD s temi-
le podatki:

Matična številka: 5455545
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIEBMANN MARIANNE,

Puch 22, 8341 PALDAU, AVSTRIJA, vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
5. 12. 1990.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 17. 1.
2002; 51420 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo, vpis 17. 1. 2002; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 17. 1. 2002; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 17. 1. 2002; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom, vpis 17. 1.
2002; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili, vpis 17. 1. 2002; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
17. 1. 2002; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 17. 1. 2002; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
17. 1. 2002; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 17. 1. 2002;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 17. 1.
2002; 65210 Finančni zakup (leasing),
vpis 17. 1. 2002; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 17. 1. 2002;
74400 Oglaševanje, vpis 17. 1. 2002;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 17. 1. 2002.

Rg-3796
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/03292 z dne
15. 1. 2002 pri subjektu vpisa DRAVSKE
ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., sedež:
Obrežna 170, 2000 MARIBOR, vpisanem
pod vložno št. 1/00278/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: spremembe
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družbenika, poslovnega deleža in Družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5044286
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA -

1. poslovni delež, Gregorčičeva 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.613.513.036,98
SIT, ne   odgovarja, vstop: 29. 8. 1996;
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE
d.o.o., HAJDRIHOVA 2, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 91.289.458.191,20 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 9. 2001.

Rg-3800
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/03321 z dne
29. 1. 2002 pri subjektu vpisa EMBALAŽA
podjetje za predelavo valovitega karto-
na in papirja ter trgovino d.d., sedež:
Meljska cesta 86, 2000 MARIBOR, vpi-
sanem pod vložno št. 1/00005/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: predložitve
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 02.10.2001 in spremembe članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5033187
Člani nadzornega sveta: VERNIK BRIGI-

TA, izstop 19. 8. 2001; PUŠNIK JOŽE, vs-
top 2. 10. 2001.

Rg-3817
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/03850 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa GEOPLUS
geodetski in gradbeni inženiring d.o.o.,
sedež: Cesta XIV. Divizije 76, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/10936/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in Družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1570145
Ustanovitelji: ŠEBJANIČ IVAN, APAČE

017, 9253 APAČE, vložek: 1.050.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 7. 11. 2001; GRU-
DEN ALEŠ, NOVA ULICA 033, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.050.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 15. 11. 2000; REBERNIK TOMI-
SLAV, VODOLE 006, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
15. 11. 2000; ŠABEDER BRANKO, ZGOR-
NJI DUPLEK 106, 2241 SPODNJI DU-
PLEK, vložek: 1.050.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 15. 11. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ŠEBJANIČ IVAN, APAČE 017, 9253
APAČE, imenovanje: 7. 11. 2001.

Rg-3843
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04175 z dne
22. 1. 2002 pri subjektu vpisa IVNIK &
CO. računalniški, komunikacijski in
elektroinženiring, proizvodnja, storit-
ve, trgovina d.o.o., sedež: Pirnatova 5,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/08125/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova druž-
be, družbenika, Akta o ustanovitvi in vpisa
lastnega poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična številka: 5765285
Sedež: Streliška cesta 81, 2000 MA-

RIBOR
Ustanovitelji: MLASKO ANDREJ, Pirna-

tova ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:

14.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 9. 12.
1994; IVNIK & CO. d.o.o., Streliška cesta
81, 2000 MARIBOR, vložek: 2.086.000
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 4. 12.
2001.

Rg-3858
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04232 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa HAATEX tr-
govsko in posredniško podjetje d.o.o.,
sedež: Kraigherjeva 19/a, 2230 LENART
V SLOVENSKIH GORICAH, vpisanem pod
vložno št. 1/09946/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe osnovne-
ga kapitala, osnovnega vložka, naslova druž-
benikov in zastopnikov, zastopnikov, tipa za-
stopnika in Družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična številka: 5949645
Osnovni kapital: 3.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZILIĆ RAMIZ, Greenwiška

cesta 10/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.809.480 SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 6.
1996; ZILIĆ ELVIRA, Greenwiška c. 10/a,
2000 MARIBOR, vložek: 1.738.520 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 6. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ZILIĆ RAMIZ, E. Midžića br. 203,
FATNICA, BOSNA IN HERCEGOVINA, raz-
rešitev: 29. 11. 2001; prokurist ZILIĆ
AMEL, Greenwiška cesta 10/a, 2000 MA-
RIBOR, imenovanje: 29. 11. 2001; direk-
tor BURNIĆ FUAD, Frankolovska 1, 2000
MARIBOR, razrešitev: 29. 11. 2001, za-
stopa brez omejitev; direktor ZILIĆ RAMIZ,
Greenwiška cesta 10/a, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 29. 11. 2001, brez omejitev.

Rg-3866
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04286 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa ADI & PET-
ER trgovina, storitve d.o.o., sedež: Can-
karjeva ulica 9, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, vpisanem pod vložno
št. 1/07974/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnih deležev in Družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5750385
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK PETER, Studeni-

ce 26, 2319 POLJČANE, vložek:
1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 3. 1993; STARE ADRIJAN, Cankarjeva
ulica 9, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Rg-3884
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04338 z dne 6. 2.
2002 pri subjektu vpisa VETERINARSTVO
KORI veterinarska ambulanta, trgovina
in storitve d.o.o., sedež: Prečna ulica
9/b, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/10123/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe firme, osnov-
nega kapitala, poslovnih deležev in Pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1121723
Firma: KLINIKA ZA MALE ŽIVALI MA-

RIBOR veterinarska ambulanta, trgovi-
na in storitve d.o.o.

Skrajšana firma: KLINIKA ZA MALE ŽI-
VALI MARIBOR d.o.o.

Osnovni kapital: 5.076.200,00 SIT
Ustanovitelji: EISNER DEJAN, Na sose-

ski 10/a, 2000 MARIBOR, vložek:
507.620 SIT, ne   odgovarja, vstop: 29. 1.
1997; VALENTINČIČ IZTOK, Cesta v Do-
brovce 5, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 4.568.580 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 7. 11. 2000.

Rg-3891
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/04392 z dne 4. 2.
2002 pri subjektu vpisa ZALOKAR razvoj,
proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.,
sedež: Mihe Zidanška 8, 2341 LIMBUŠ,
vpisanem pod vložno št. 1/04970/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, osnovnega
vložka, družbenikov, naslova družbenika in
zastopnika in Družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5602823
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEMIĆ STOJAN, Rasber-

gerjeva 5, 2000 MARIBOR, vložek: 0 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 13. 12. 2001; ZA-
LOKAR FRANC, Ulica Moše Pijada 15,
2000 MARIBOR, vložek: 2.100.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 11. 12. 1991; ZA-
LOKAR FRANC - 2. poslovni delež, Mihe
Zidanška 8, 2341 LIMBUŠ, vložek: 0 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 13. 12. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZALOKAR FRANC, Ulica Moše Pija-
da 15, 2000 MARIBOR, imenovanje:
11. 12. 1991, zastopa brez omejitev.

Rg-4403
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00002 z dne
25. 1. 2002 pri subjektu vpisa ICAR pod-
jetje za vodenje in opravljanje storitev s
področja turizma, gostinstva, trgovine in
rent a car-a d.o.o., sedež: Gosposvetska
cesta 11, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/01534/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe osnovne-
ga kapitala, osnovnega vložka, zastopnikov,
tipa zastopnika in Akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5361621
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEGOVNIK IZTOK, Koro-

ška cesta 10, 2000 MARIBOR, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
5. 1. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČEGOVNIK IZTOK, Koroška cesta
10, 2000 MARIBOR, razrešitev: 14. 12.
2001, zastopa brez omejitev; prokurist ČE-
GOVNIK VALERIJA, Gosposvetska 11,
2000 MARIBOR, razrešitev: 14. 12. 2001;
direktor ČEGOVNIK VALERIJA, Gosposvet-
ska cesta 11, 2000 MARIBOR, imenova-
nje: 14. 12. 2001, brez omejitev.

Rg-4422
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00014 z dne 4. 2.
2002 pri subjektu vpisa CENTER ZA SLUH
IN GOVOR MARIBOR, sedež: Vinarska 6,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/00860/00, vpisalo v sodni register
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tega sodišča: spremembe zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična številka: 5054141
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

ostalo CVETKO HELIODOR, Zg. Senarska
5/c, 2250 SVETA TROJICA, razrešitev:
31. 12. 2000, zastopa kot vodja zdravstve-
ne službe z omejitvijo: skupaj z direktorico
zastopa zdravstveno službo zunaj zavoda;
ostalo AMBROŽIČ KLAVDIJA, Markljevih 9,
2000 MARIBOR, razrešitev: 31. 12. 2001,
zastopa in predstavlja šolo in vrtec kot rav-
nateljica šole in vrtca.

Rg-4448
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00045 z dne 1. 2.
2002 pri subjektu vpisa XTENSION pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Loška ulica 13, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/09935/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnih deležev, in Pogodbe o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5947502
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRAMŠAK JAKOB, Oster-

čeva ulica 13, 2000 MARIBOR, vložek:
1.350.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 10. 2000.

Rg-4452
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00050 z dne
25. 1. 2002 pri subjektu vpisa IN SITIS
trgovsko, proizvodno in storitveno pod-
jetje d.o.o., sedež: Igriška 21, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/06625/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova družbe,
naslova ustanovitelja in zastopnika, osnov-
nega kapitala, osnovnega vložka in Akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5664691
Sedež: Igriška ulica 021, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.100.950,00 SIT
Ustanovitelji: LEČNIK IVAN, Igriška ulica

021, 2000 MARIBOR, vložek: 2.100.950
SIT, ne   odgovarja, vstop: 6. 12. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEČNIK IVAN, Igriška ulica 021,
2000 MARIBOR, imenovanje: 6. 12. 2000,
zastopa brez omejitev.

Rg-4473
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00074 z dne 1. 2.
2002 pri subjektu vpisa MOBILRING trgo-
vina in storitve d.o.o., sedež: Grogova
12, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/07249/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5707340
Osnovni kapital: 2.104.475,00 SIT
Ustanovitelji: URBIČ HELENA, Grogova

12, 2000 MARIBOR, vložek: 2.104.475
SIT, ne   odgovarja, vstop: 25. 10. 1993.

Rg-4482
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00085 z dne 1. 2.

2002 pri subjektu vpisa N & N trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Ulica
heroja Lacka 66, 2230 LENART V SLO-
VENSKIH GORICAH, vpisanem pod vložno
št. 1/08757/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5791081
Osnovni kapital: 15.436.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEUHOLD LJUBO, Ulica

heroja Lacka 66, 2230 LENART V SLO-
VENSKIH GORICAH, vložek: 15.436.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 24. 6. 1993.

Rg-4493
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00096 z dne 7. 2.
2002 pri subjektu vpisa MAN-AT proizvo-
dna, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Jadranska cesta 25, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/09884/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, osnovnega
vložka in Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5940095
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK FRANC, Borštnikova uli-

ca 13, 2000 MARIBOR, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 29. 3. 1996.

Rg-4499
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00099 z dne 1. 2.
2002 pri subjektu vpisa MELTAL proizvo-
dno in trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Gosposvetska c. 84, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/07014/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe zastopnikov in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5685389
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ZORKO DAMIJAN, Benedikt v Slov.
Goricah 016 c, 2230 LENART, imenova-
nje: 5. 12. 2001; direktor ZAVRL BOJAN,
Ulica 17. julija 22, 2000 MARIBOR, imeno-
vanje: 5. 12. 2001; direktor ŽUNEC BO-
JAN, Rošnja 16 a, 2205 STARŠE, imeno-
vanje: 5. 12. 2001.

Rg-4515
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00115 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa ARCOM sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o., se-
dež: Dobravska 3, 2352 SELNICA OB
DRAVI, vpisanem pod vložno
št. 1/05332/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5883911
Osnovni kapital: 2.105.400,00 SIT
Ustanovitelji: ARNUŠ BOŠTJAN, Dobrav-

ska 3, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
2.105.400 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 2. 1992.

Rg-4527
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00128 z dne 6. 2.
2002 pri subjektu vpisa HENKEL-ECOLAB
podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev
in drugih kemičnih proizvodov, trgovino

in storitve d.o.o., sedež: Vajngerlova uli-
ca 4, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/07938/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe firme in Akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5740550
Firma: ECOLAB podjetje za proizvod-

njo pralnih sredstev in drugih kemičnih
proizvodov, trgovino in storitve d.o.o.

Skrajšana firma: ECOLAB d.o.o.

Rg-4600
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00275 z dne 7. 2.
2002 pri subjektu vpisa VET-AGRO družba
za veterino in svetovanje d.o.o., sedež:
Ulica Moše Pijade 20, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/06288/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe firme, osnovnega kapitala, osnov-
nega vložka, dejavnosti in Akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5783615
Firma: VET&AGRO družba za veterino

in svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: VET&AGRO d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRAPEČAR BORUT, Ulica

Moše Pijade 20, 2000 MARIBOR, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
25. 10. 1994.

Rg-4654
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00386 z dne
15. 1. 2002 pri subjektu vpisa FILUM pod-
jetje za proizvodnjo in prodajo polnje-
nih žic d.o.o., sedež: Mariborska cesta
45/a, 2352 SELNICA OB DRAVI, vpisa-
nem pod vložno št. 1/09846/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe za-
stopnika s temile podatki:

Matična številka: 5939801
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor TUMPEJ IVAN, Letonjeva 4, 2000
MARIBOR, razrešitev: 10. 12. 2001, prav-
ne posle v zvezi s pridobivanjem in odsvaja-
njem osnovnih sredstev ter najemanjem in
dajanjem posojil, lahko sklepa samo skupaj
s prokuristom; prokurist KRANJC BOJAN,
Vojkova 12, 6230 POSTOJNA, razrešitev:
10. 12. 2001; direktor KRANJC BOJAN,
Einspielerjeva 23, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 10. 12. 2001, brez omejitev.

Rg-4685
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00496 z dne
17. 1. 2002 pri subjektu vpisa TERME MA-
RIBOR zdravstvo, turizem, rekreacija
d.d., sedež: Ulica heroja Šlandra 10,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/10232/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: predložitve zapisnika 2. skup-
ščine z dne 08.11. 2001, spremembe fir-
me, dejavnosti in Statuta s temile podatki:

Matična številka: 1214381
Firma: TERME MARIBOR, turizem,

zdravstvo, rekreacija, d.d.
Dejavnost: 1533 Druga predelava in

konzerviranje sadja in vrtnin, vpis 17. 1.
2002; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja,
vpis 17. 1. 2002; 1596 Proizvodnja piva,
vpis 17. 1. 2002; 1597 Proizvodnja slada,
vpis 17. 1. 2002; 5232 Trgovina na drob-
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no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
vpis 17. 1. 2002; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivos-
tmi, vpis 17. 1. 2002; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
17. 1. 2002; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 17. 1.
2002; 6522 Drugo kreditno posredništvo,
vpis 17. 1. 2002; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n., vpis 17. 1. 2002; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 17. 1.
2002; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 17. 1. 2002; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
17. 1. 2002; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
vpis 17. 1. 2002; 85319 Drugo socialno
varstvo z nastanitvijo, vpis 17. 1. 2002;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo,
vpis 17. 1. 2002; 92712 Dejavnost igral-
nic, vpis 17. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Dne 17. 1. 2002 se
vpiše sprememba Statuta.

Rg-4721
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00598 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa KABELSKO
RAZDELILNI SISTEM ROTOVŽ d.d., se-
dež: Maistrova 17, 2000 MARIBOR, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02042/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
be naslova družbe s temile podatki:

Matična številka: 5420792
Sedež: Cankarjeva ul. 6, 2000 MARI-

BOR

Rg-4727
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00611 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa TRGOPRE-
VOZ trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 16, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02139/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: vpisa pre-
dloga za začetek postopka prisilne porav-
nave s temile podatki:

Matična številka: 5388538
Razno: Dne 28.01.2002 se vpiše pre-

dlog za začetek postopka prisilne poravna-
ve, ki je bil vložen pri tem sodišču pod opr.
št. St 2/2002, dne 11. 1. 2002.

Rg-4728
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00613 z dne 1. 2.
2002 pri subjektu vpisa PINEL elektroin-
ženiring, proizvodnja, trgovina in storit-
ve d.o.o., sedež: Regentova ulica 20,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/04795/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova družbe
in Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5566444
Sedež: Tržaška cesta 85, 2000 MA-

RIBOR

Rg-4733
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00641 z dne 1. 2.
2002 pri subjektu vpisa TEHBO trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., sedež: Tito-

va 14, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/05682/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
be naslova družbe in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5626463
Sedež: Mariborska cesta 29, 2310

SLOVENSKA BISTRICA

Rg-4738
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00653 z dne 7. 2.
2002 pri subjektu vpisa TEHMANS trgovi-
na, posredništvo in storitve d.o.o., se-
dež: Titova 14, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, vpisanem pod vložno
št. 1/08216/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova firme, na-
slova družbenika in zastopnika in Akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5888832
Sedež: Mariborska cesta 29, 2310

SLOVENSKA BISTRICA
Ustanovitelji: BORKO STANISLAV, Mari-

borska cesta 29, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, vložek: 2.275.139,69 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 30. 6. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BORKO STANISLAV, Mariborska cesta
29, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, imenova-
nje: 30. 6. 2000, zastopa brez omejitev.

Rg-5075
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00134 z dne
12. 2. 2002 pri subjektu vpisa GOLDEN
PRODUCTS trgovina na drobno in debe-
lo d.o.o., sedež: Prušnikova ulica 52,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/08732/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5785855
Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIKOLIĆ NEDELJKO, Pru-

šnikova ulica 52, 2000 MARIBOR, vložek:
2.200.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 3. 1993; NIKOLIĆ NEDELJKO - drugi
poslovni delež, Prušnikova ulica 52, 2000
MARIBOR, vložek: 0 SIT, ne   odgovarja,
izstop: 21. 12. 2001.

Rg-5085
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2002/00150 z dne 12. 2.
2002 pri subjektu vpisa KEMAJ podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., sedež: Josipa
Priola 7, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/07395/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe osnovnega
kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti in Ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5710111
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEGL EDVARD, Josipa Pri-

ola 7, 2000 MARIBOR, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 2. 9. 1996.

Dejavnost: 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah, izbris 12. 2. 2002;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 12. 2. 2002;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 12. 2. 2002; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 12. 2. 2002; 74400
Oglaševanje, vpis 12. 2. 2002.

Rg-5096
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00167 z dne
12. 2. 2002 pri subjektu vpisa MM ELEK-
TRONIK podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve d.o.o., sedež: Radvanjska
cesta 64, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/02840/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe osnovne-
ga kapitala, poslovnega deleža in Akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5416825
Osnovni kapital: 2.180.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRĐA NATAŠA, Igriška uli-

ca 25, 2000 MARIBOR, vložek: 2.180.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 21. 12. 2000.

Rg-5107
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/00193 z dne
12. 2. 2002 pri subjektu vpisa MINAT tr-
govina in poslovne storitve d.o.o., se-
dež: Strma ulica 4, 2319 POLJČANE,
vpisanem pod vložno št. 1/04299/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža, dejavnosti, Akta o ustanovitvi in uskla-
ditve vpisa s SKD s temile podatki:

Matična številka: 5518938
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIHLER IGNAC, Strma uli-

ca 4, 2319 POLJČANE, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 20. 4. 1991.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 12. 2. 2002; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
12. 2. 2002; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 12. 2. 2002;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 12. 2. 2002; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 12. 2. 2002; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 12. 2.
2002; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 12. 2. 2002; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 12. 2. 2002; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 12. 2. 2002; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 12. 2. 2002; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 12. 2.
2002; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 12. 2. 2002; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
12. 2. 2002; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 12. 2. 2002; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
12. 2. 2002; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 12. 2. 2002; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
12. 2. 2002; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 12. 2. 2002; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 12. 2. 2002; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 12. 2. 2002; 51190 Po-
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sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 12. 2. 2002; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, vpis 12. 2.
2002; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 12. 2. 2002; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi, vpis 12. 2.
2002; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 12. 2. 2002; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 12. 2.
2002; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 12. 2. 2002; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 12. 2. 2002; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 12. 2.
2002; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
12. 2. 2002; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 12. 2. 2002; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 12. 2. 2002;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 12. 2. 2002;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 12. 2.
2002; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 12. 2. 2002; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 12. 2. 2002; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 12. 2. 2002; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 12. 2. 2002; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 12. 2. 2002;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 12. 2. 2002; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 12. 2. 2002; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 12. 2. 2002; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 12. 2. 2002;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
12. 2. 2002; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 12. 2.
2002; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 12. 2. 2002; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
12. 2. 2002; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 12. 2. 2002;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 12. 2. 2002; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 12. 2.
2002; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 12. 2. 2002;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 12. 2.
2002; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 12. 2. 2002; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 12. 2. 2002;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
12. 2. 2002; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 12. 2. 2002; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 12. 2. 2002; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
12. 2. 2002; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 12. 2.
2002; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 12. 2. 2002; 52240

Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 12. 2.
2002; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
12. 2. 2002; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 12. 2. 2002; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 12. 2. 2002;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 12. 2. 2002;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
12. 2. 2002; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 12. 2. 2002; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 12. 2. 2002; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 12. 2. 2002; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 12. 2.
2002; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 12. 2. 2002; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 12. 2. 2002;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 12. 2. 2002; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 12. 2. 2002; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
12. 2. 2002; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 12. 2. 2002; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 12. 2. 2002;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 12. 2.
2002; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 12. 2.
2002; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 12. 2. 2002; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
12. 2. 2002; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 12. 2. 2002;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 12. 2. 2002; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 12. 2. 2002; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
12. 2. 2002; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 12. 2. 2002; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
12. 2. 2002; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 12. 2. 2002;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 12. 2. 2002; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
12. 2. 2002; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 12. 2. 2002; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 12. 2. 2002; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 12. 2. 2002; 63110 Pre-
kladanje, vpis 12. 2. 2002; 63120 Skladi-
ščenje, vpis 12. 2. 2002; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij, vpis 12. 2.
2002; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 12. 2. 2002; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 12. 2. 2002; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 12. 2. 2002; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
12. 2. 2002; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 12. 2. 2002; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 12. 2.
2002; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 12. 2. 2002; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja, vpis 12. 2. 2002; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
12. 2. 2002; 74150 Dejavnost holdingov,
vpis 12. 2. 2002.

Razno: DEJAVNOST: Pri G 51.180 se
dopiše razen posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov. Pri K 74.120 se do-
piše razen revizijske dejavnosti. Pri K
74.140 se dopiše razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

MURSKA SOBOTA

Rg-43
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00598 z
dne 21. 12. 2001 pri subjektu vpisa 13 M
trgovina in storitve Murska Sobota
d.o.o., sedež: JUŠA KRAMARJA 28, 9000
MURSKA SOBOTA, vpisanem pod vložno
št. 1/01256/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: SPREMEMBA NASLOVA
DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5568625
Sedež: STANETA ROZMANA 16,

9000 MURSKA SOBOTA

Rg-46
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00599 z dne
19. 12. 2001 pri subjektu vpisa 13 M PRE-
VOZ - prevozne storitve Murska Sobota
d.o.o., sedež: JUŠA KRAMARJA 28, 9000
MURSKA SOBOTA, vpisanem pod vložno
št. 1/02010/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: SPREMEMBA NATANČNEGA
NASLOVA DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5805180
Sedež: STANETA ROZMANA 16,

9000 MURSKA SOBOTA

Rg-47
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00601 z
dne 19. 12. 2001 pri subjektu vpisa 13 M
TEHNA - tehnološki inženiring in sveto-
vanje Murska Sobota d.o.o., sedež: JU-
ŠA KRAMARJA 28, 9000 MURSKA SO-
BOTA, vpisanem pod vložno
št. 1/01788/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: SPREMEMBA NATANČNE-
GA NASLOVA DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5724708
Sedež: STANETA ROZMANA 16,

9000 MURSKA SOBOTA

Rg-48
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00602 z
dne 21. 12. 2001 pri subjektu vpisa 13 M
VENDA, trgovina in kooperacija Murska
Sobota d.o.o., sedež: JUŠA KRAMARJA
28, 9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem
pod vložno št. 1/01825/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: SPREMEMBA NA-
SLOVA DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5736234
Sedež: STANETA ROZMANA 16,

9000 MURSKA SOBOTA

Rg-4477
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00076 z
dne 1. 2. 2002 pri subjektu vpisa IMGRAD
industrija montažnih gradbenih materi-
alov Ljutomer d.d., sedež: ORMOŠKA CE-
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STA 46, 9240 LJUTOMER, vpisanem pod
vložno št. 1/00078/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: SPREMEMBA STATU-
TA DRUŽBE, SPREMEMBA ČLANOV NAD-
ZORNEGA SVETA IN SKLEP O POVEČA-
NJU OSNOVNEGA KAPITALA Z VLOŽKI s
temile podatki:

Matična številka: 5033632
Člani nadzornega sveta: EBENŠPAN-

GER ERNEST, izstop 15. 1. 2002; SIRAN-
KO JANKO, izstop 15. 1. 2002; LORBER
VIDA, vstop 15. 1. 2002; VNUK MATJAŽ,
vstop 15. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
statuta delniške družbe, sprejeta na skup-
ščini dne 15.01.2002. Vpiše se sklep skup-
ščine z dne 15.01.2002, da se osnovni
kapital družbe poveča z vložki za
80.000.000,00 SIT, iz dosedanjih
287.359.000,00 SIT na 367.359.000,00
SIT. Za znesek povečanja družba izda
80.000 SIT, navadnih imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000,00 SIT. Prodajna
cena ene nove delnice je 1.000,00 SIT. Za
povečani kapital se izda 80.000 SIT, novih
delnic, ki tvorijo z že izdanimi delnicami sku-
paj isti razred.

Rg-4505
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00108 z
dne 14. 2. 2002 pri subjektu vpisa KME-
TIJSKO GOSPODARSTVO RAKIČAN,
d.d., sedež: RAKIČAN, LENDAVSKA 5,
9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod
vložno št. 1/00167/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: SPREMEMBA ZASTO-
PNIKA s temile podatki:

Matična številka: 5151333
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor HORVAT MIRKO, CANKARJEVA 81,
9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev:
31. 12. 2001, zastopa brez omejitev; di-
rektor SALAVEC DRAGUTIN, MIKLOŠIČE-
VA ULICA 79, 9000 MURSKA SOBOTA,
imenovanje: 1. 1. 2002.

Rg-4806
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00788 z
dne 20. 2. 2002 pri subjektu vpisa MEDI-
COP - medicinska oprema d.o.o., sedež:
OBRTNA UL. 43, 69000 MURSKA SO-
BOTA, vpisanem pod vložno
št. 1/00273/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA
KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE, SPRE-
MEMBA POSLOVNIH DELEŽEV IN NASLO-
VA DRUŽBENIKOV TER DRUŽBENE PO-
GODBE s temile podatki:

Matična številka: 5295254
Sedež: OBRTNA UL. 43, 9000 MUR-

SKA SOBOTA
Osnovni kapital: 5.060.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODLUNŠEK ALEKSAN-

DER, ČERNELAVCI, DOLGA UL. 35, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 2.530.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 11. 11. 1989; POD-
LUNŠEK ZDENKA, ČERNELAVCI, DOLGA
UL. 35, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.530.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 11. 1989.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 30. 10. 2001.

Rg-4808
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00916 z
dne 20. 2. 2002 pri subjektu vpisa MAU-
ČEC, Trgovina na debelo in drobno, Gan-
čani d.o.o., sedež: GANČANI 123, 69231
BELTINCI, vpisanem pod vložno
št. 1/00925/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: SPREMEMBA FIRME, SE-
DEŽA, OSNOVNEGA KAPITALA, POSLOV-
NEGA DELEŽA DRUŽBENICE, DEJAVNO-
STI, OSEB, POOBLAŠČENIH ZA ZASTO-
PANJE IN AKTA DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5508215
Firma: ZIDARSTVO MAUČEC, gradbe-

ništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: ZIDARSTVO MAUČEC

d.o.o.
Sedež: GANČANI 205 A, 9231 BEL-

TINCI
Osnovni kapital: 2.120.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAUČEC DARINKA, GAN-

ČANI 123, 9231 BELTINCI, vložek:
2.120.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 2. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist MAUČEC VILJEM, GANČANI 123,
9231 BELTINCI, imenovanje: 17. 12.
2001; prokurist MAUČEC SIMONA, GAN-
ČANI 123, 9231 BELTINCI, imenovanje:
17. 12. 2001.

Dejavnost: 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 20. 2.
2002; 20300 Stavbno mizarstvo, vpis
20. 2. 2002; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 20. 2. 2002; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, vpis 20. 2. 2002; 26620 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
20. 2. 2002; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice, vpis 20. 2. 2002; 26640
Proizvodnja malte, vpis 20. 2. 2002; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta, vpis 20. 2. 2002; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca,
vpis 20. 2. 2002; 26700 Obdelava narav-
nega kamna, vpis 20. 2. 2002; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva, vpis 20. 2.
2002; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega, vpis 20. 2. 2002; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega,
vpis 20. 2. 2002; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n., vpis 20. 2. 2002;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 20. 2. 2002; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje, vpis 20. 2. 2002;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 20. 2.
2002; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela, vpis 20. 2. 2002; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 20. 2. 2002; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda, vpis 20. 2. 2002;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 20. 2. 2002; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 20. 2. 2002; 45320
Izolacijska dela, vpis 20. 2. 2002; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 20. 2. 2002; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 20. 2. 2002; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela, vpis 20. 2.
2002; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 20. 2. 2002; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 20. 2. 2002;

45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 20. 2. 2002; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 20. 2. 2002; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
20. 2. 2002; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, izbris 20. 2. 2002;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
20. 2. 2002; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 20. 2. 2002; 5540 Točenje pijač in
napitkov, izbris 20. 2. 2002; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 20. 2. 2002; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih, vpis 20. 2. 2002; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih, vpis 20. 2.
2002; 5551 Storitve menz, izbris 20. 2.
2002; 55510 Dejavnost menz, vpis 20. 2.
2002; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah, izbris 20. 2. 2002;
6022 Storitve taksistov, izbris 20. 2. 2002;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 20. 2.
2002; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met, izbris 20. 2. 2002; 60230 Drug ko-
penski potniški promet, vpis 20. 2. 2002;
6024 Cestni tovorni promet, izbris 20. 2.
2002; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
20. 2. 2002; 6311 Prekladanje, vpis 20. 2.
2002; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n. “, izbris 20. 2. 2002;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 20. 2. 2002; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
20. 2. 2002; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 20. 2. 2002; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem, vpis 20. 2. 2002; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
20. 2. 2002; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 20. 2. 2002;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, izbris
20. 2. 2002; 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 20. 2. 2002; 74150 De-
javnost holdingov, vpis 20. 2. 2002; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, izbris
20. 2. 2002; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 20. 2.
2002; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 20. 2. 2002;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 20. 2. 2002; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 20. 2.
2002; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, izbris 20. 2. 2002; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, vpis 20. 2.
2002; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 20. 2. 2002; 74400 Oglaševanje, vpis
20. 2. 2002; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
izbris 20. 2. 2002; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje, izbris 20. 2. 2002;
7483 Tajniška dela in prevajanje, izbris
20. 2. 2002; 74831 Prevajanje, vpis 20. 2.
2002; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 20. 2. 2002; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 20. 2.
2002; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, izbris 20. 2. 2002; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 20. 2.
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2002; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 20. 2. 2002; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov, vpis 20. 2. 2002; 93023
Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 20. 2.
2002; 93040 Druge dejavnosti za nego te-
lesa, vpis 20. 2. 2002; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n., vpis 20. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta
družbe z dne 17. 12. 2001.

Rg-5070
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2002/00115 z
dne 18. 2. 2002 pri subjektu vpisa TEK-
STIL - PLETILSTVO d.d., sedež: PROSE-
NJAKOVCI 97/A, 9207 PROSENJAKOV-
CI, vpisanem pod vložno št. 1/00825/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA ČLANA NADZORNEGA SVETA s
temile podatki:

Matična številka: 5449278
Člani nadzornega sveta: GORZA MELI-

TA, vstop 8. 1. 2002.

Rg-13044
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00180 z
dne 26. 9. 2001 pri subjektu vpisa 13 M
trgovina in storitve Murska Sobota
d.o.o., sedež: JUŠA KRAMARJA 28,
69000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod
vložno št. 1/01256/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: POVEČANJE OSNOV-
NEGA KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE,
SPREMEMBA DRUŽBENIKOV, NJIHOVIH
NASLOVOV IN POSLOVNIH DELEŽEV, DE-
JAVNOSTI TER DRUŽBENE POGODBE s
temile podatki:

Matična številka: 5568625
Sedež: JUŠA KRAMARJA 28, 9000

MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 20.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDINJAK MARJAN, LI-

ŠKOVA ULICA 32, ČERNELAVCI, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 829.360 SIT,
ne   odgovarja, izstop: 7. 4. 2001; SALA-
VEC DRAGUTIN, MIKLOŠIČEVA ULICA 79,
9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
6.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1992; OSOJNIK IVAN, CANKOVA
15, 9261 CANKOVA, vložek: 1.900.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 17. 3. 1992;
GYOREK TATJANA, SLOVENSKA ULICA
37, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.900.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1992; KLINAR IGOR, OZKA ULICA
20, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1992; RAJNAR BRANIMIR, GRE-
GORČIČEVA ULICA 21, 9252 RADENCI,
vložek: 1.900.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 17. 3. 1992; KERCSMAR GYONGYI-
KE, NASELJE LJUDSKE PRAVICE 44,
9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.900.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1992; HRADIL-BARBARIČ VLADIMI-
RA, KOPALIŠKA ULICA 5, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 1.900.000 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 17. 3. 1992; MURMAYER
RENATA, SLOVENSKA 45, ČERNELAVCI,
9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.900.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1992; KOREN MILAN, BORECI 5 f,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek:
500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:

17. 3. 1992; GOBEC STANISLAV, ZELE-
NA ULICA 32, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
17. 3. 1992; GOMBOŠI LUDVIK, GRE-
GORČIČEVA ULICA 21, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 500.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 17. 3. 1992; ŠVAGELJ AN-
TON, ULICA MIKLOŠA KUZMIČA 23, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 500.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 17. 3. 1992.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 26. 9. 2001; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 26. 9. 2001; 01131 Vinogradništvo,
vpis 26. 9. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis
26. 9. 2001; 01210 Reja govedi, vpis 26. 9.
2001; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov, vpis 26. 9. 2001; 01230 Re-
ja prašičev, vpis 26. 9. 2001; 01240 Reja
perutnine, vpis 26. 9. 2001; 01250 Reja dru-
gih živali, vpis 26. 9. 2001; 01420 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev, vpis
26. 9. 2001; 01500 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve, vpis 26. 9. 2001; 02010 Goz-
darstvo, vpis 26. 9. 2001; 02020 Gozdarske
storitve, vpis 26. 9. 2001; 15110 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga, vpis 26. 9. 2001; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa, vpis 26. 9.
2001; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa, vpis 26. 9. 2001;
15200 Predelava in konzerviranje rib, proiz-
vodnja ribjih izdelkov, vpis 26. 9. 2001;
15310 Predelava in konzerviranje krompirja,
vpis 26. 9. 2001; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov, vpis 26. 9. 2001; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin, vpis 26. 9. 2001; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob, vpis 26. 9. 2001;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in ma-
ščob, vpis 26. 9. 2001; 15430 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob, vpis
26. 9. 2001; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov, vpis 26. 9.
2001; 15520 Proizvodnja sladoleda, vpis
26. 9. 2001; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov, vpis 26. 9. 2001; 15710
Proizvodnja krmil, vpis 26. 9. 2001; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali, vpis 26. 9.
2001; 15810 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic, vpis 26. 9. 2001; 15820 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic, vpis 26. 9. 2001;
15830 Proizvodnja sladkorja, vpis 26. 9.
2001; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov, vpis 26. 9. 2001;
15850 Proizvodnja testenin, vpis 26. 9.
2001; 15860 Predelava čaja in kave, vpis
26. 9. 2001; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov, vpis 26. 9.
2001; 15880 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane, vpis 26. 9. 2001;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n., vpis
26. 9. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 26. 9. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
26. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili, vpis 26. 9. 2001; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 26. 9.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 26. 9. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 26. 9. 2001; 50401

Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 26. 9. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 26. 9. 2001; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 26. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, vpis 26. 9. 2001;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi,
vpis 26. 9. 2001; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 26. 9. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 26. 9. 2001; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 26. 9. 2001; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal, vpis 26. 9. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 26. 9. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 26. 9. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
26. 9. 2001; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
26. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 26. 9. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 26. 9. 2001; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 26. 9.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 26. 9. 2001; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 26. 9. 2001;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 26. 9. 2001; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 26. 9.
2001; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 26. 9. 2001; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 26. 9.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 26. 9.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki, vpis 26. 9. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki, vpis 26. 9. 2001; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 26. 9. 2001; 51380 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 26. 9. 2001; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 26. 9. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 26. 9. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
26. 9. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 26. 9. 2001; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 26. 9. 2001; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 26. 9.
2001; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki, vpis 26. 9. 2001; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 26. 9. 2001; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi, vpis 26. 9. 2001; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 26. 9. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
26. 9. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 26. 9.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 26. 9. 2001; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis 26. 9.
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2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 26. 9. 2001; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 26. 9.
2001; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji, vpis 26. 9. 2001; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
26. 9. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis
26. 9. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo, vpis 26. 9. 2001; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 26. 9. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 26. 9.
2001; 52110 Trgovina na drobno v nespeci-
aliziranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
26. 9. 2001; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
26. 9. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 26. 9. 2001;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 26. 9. 2001; 52230 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
26. 9. 2001; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki, vpis 26. 9. 2001; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 26. 9. 2001; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 26. 9. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 26. 9. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 26. 9. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 26. 9.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 26. 9. 2001; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 26. 9.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
stvo, vpis 26. 9. 2001; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 26. 9. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 26. 9. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 26. 9. 2001; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
26. 9. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 26. 9. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 26. 9. 2001; 55303 Dejavnost sla-
ščičarn, kavarn, vpis 26. 9. 2001; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov, vpis
26. 9. 2001; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis
26. 9. 2001; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, vpis 26. 9. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 26. 9. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 26. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 26. 9. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 26. 9. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 26. 9. 2001; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet, vpis 26. 9. 2001; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 26. 9. 2001; 63110
Prekladanje, vpis 26. 9. 2001; 63120 Skla-
diščenje, vpis 26. 9. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 26. 9. 2001; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 26. 9. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 26. 9. 2001;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 26. 9. 2001;

70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 26. 9. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 26. 9. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 26. 9. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 26. 9. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 26. 9. 2001; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem,
vpis 26. 9. 2001; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 26. 9. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 26. 9. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 26. 9. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti, vpis 26. 9. 2001;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
26. 9. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 26. 9. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
26. 9. 2001; 74150 Dejavnost holdingov,
vpis 26. 9. 2001; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 26. 9. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 26. 9. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 26. 9. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 26. 9.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 26. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 7. 4. 2001.

Razno: Pri vpisu družbenic GYOREK TA-
TJANE in KERCSMAR GYONGYIKE so bile
tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane ta-
ko, da so bile dodatne oznake izpuščene
(9. a člen Pravilnika o načinu vodenja sod-
nega registra, Ur. list RS št. 18/94 in 3/97).
DEJAVNOST: Od dejavnosti, ki je vpisana
pod šifro 67130-Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom opravlja
družba samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic, od dejavnosti 74120-Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje ne opravlja revizijskih dejav-
nosti, od dejavnosti 74140-Podjetniško in
poslovno svetovanje pa ne arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

NOVA GORICA

Rg-2661
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/02182 z dne 18. 1.
2002 pri subjektu vpisa STEKAL Podjetje
za izdelavo in montažo aluminijastih in
steklenih elementov, d.o.o., Tolmin, se-
dež: Kozaršče 14 D, 5220 TOLMIN, vpi-
sanem pod vložno št. 1/03253/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
sedeža, kapitala, poslovnih deležev, dejav-
nosti, zastopnika, sprememba družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5806623
Sedež: Pod klancem 7, 5220 TOL-

MIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VETRERIA CIVIDALE

S.N.C., XI ZONA INDUSTRIALE REGIONA-

LE, CIVIDALE DEL FRIULI, vložek: 210.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; ŽU-
BER JERNEJA, POTOKI 6/C, 5220 KO-
BARID, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 12. 9. 1994; ŽUBER DAMIJAN,
POTOKI 6 C, 5222 KOBARID, vložek:
525.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 9.
1994; RIEPPI MICHELE, VIA VECCHIA DI
PALMA 18, CIVIDALE DEL FRIULI, vložek:
840.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 27. 10.
1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
ostalo KOZOROG DRAGICA, NA HRIBIH
14, 5220 TOLMIN, razrešitev: 20. 12.
2001, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja; zastopnik ŽUBER JER-
NEJA, POTOKI 6/C, 5220 KOBARID, ime-
novanje: 20. 12. 2001, namestnica direk-
torja zastopa brez omejitev; direktor ŽUBER
DAMIJAN, POTOKI 6C, 5222 KOBARID,
imenovanje: 12. 9. 1994, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 18. 1. 2002; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 18. 1. 2002; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 18. 1.
2002; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi, izbris 18. 1. 2002; 7415 Dejavnost hol-
dingov, vpis 18. 1. 2002; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, izbris 18. 1. 2002; 7440
Oglaševanje, vpis 18. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 12. 2001.

Rg-3031
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00055 z dne
24. 1. 2002 pri subjektu vpisa ZDRAV-
STVENI DOM - ZOBOZDRAVSTVENO
VARSTVO NOVA GORICA, sedež: Gradni-
kove brigade 7, 5000 NOVA GORICA,
vpisanem pod vložno št. 1/01905/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5107172
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik PODOBNIK RAFAEL, GRADNIKO-
VE BRIGADE 7, 5000 NOVA GORICA, raz-
rešitev: 31. 12. 2001, v.d. direktorja, za-
stopa brez omejitev; zastopnik KOGLOT
FRANC, ULICA 9. SEPTEMBRA 141, VR-
TOJBA, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
imenovanje: 1. 1. 2002, v.d. direktorja za-
stopa brez omejitev.

Rg-3509
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/01397 z dne
6. 2. 2002 pri subjektu vpisa ELTEH Ser-
vis, trgovina, import-export, proizvodnja
d.o. o Nova Gorica, sedež: Tumova ulica
3, 5000 NOVA GORICA, vpisanem pod
vložno št. 1/02525/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba kapitala,
osnovnega vložka, akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična številka: 5629136
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERŽENIČNIK DUŠAN, ZA-

GRAJEC 2, 6223 KOMEN, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
23. 6. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 6. 2. 2002.
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Rg-3515
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/01408 z dne
30. 1. 2002 pri subjektu vpisa KOGAM Pro-
izvodnja in trgovina d.o.o., sedež: Graj-
ska cesta 56, 5213 KANAL, vpisanem
pod vložno št. 1/03733/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprmemba kapi-
tala, osnovnega vložka, akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 1227068
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUROVEC MILAN, GRAJ-

SKA CESTA 56, 5213 KANAL, vložek:
2.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
24. 9. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19. 1. 2002.

 Rg-3546
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/01645 z dne
29. 1. 2002 pri subjektu vpisa AGENCIJA
TOLMINSKA IZOBRAŽEVALNO SREDI-
ŠČE, Perovič k.d. Tolmin, sedež: Dijaška
14, 5220 TOLMIN, vpisanem pod vložno
št. 1/02930/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža s temile
podatki:

Matična številka: 5737257
Sedež: Cankarjeva 1, 5220 TOLMIN

Rg-3575
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/01923 z dne
29. 1. 2002 pri subjektu vpisa UNI-
CEP-TRADE Trgovina in storitve d.o.o.
Nova Gorica, sedež: MMP Vrtojba, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, vpisanem pod
vložno št. 1/02809/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba sedeža,
dejavnosti, priimka in naslova zastopnika,
sprememba akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična številka: 5703000
Sedež: Mednarodni prehod 1, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor UKMAR LAZIĆ JOLANDA, ULICA
XXX. DIVIZIJE 15 A, 5000 NOVA GORICA,
imenovanje: 17. 12. 1993, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev, vpis 29. 1. 2002; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
29. 1. 2002; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 29. 1. 2002; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 29. 1. 2002; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 29. 1. 2002;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
29. 1. 2002; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 29. 1. 2002; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
29. 1. 2002; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 29. 1.
2002; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
29. 1. 2002; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,

vpis 29. 1. 2002; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 29. 1.
2002; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 29. 1. 2002;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
29. 1. 2002; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 29. 1.
2002; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 29. 1. 2002; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
29. 1. 2002; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 29. 1. 2002; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
29. 1. 2002; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo, vpis 29. 1.
2002; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis
29. 1. 2002; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 29. 1. 2002; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 29. 1.
2002; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
29. 1. 2002; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
29. 1. 2002; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 29. 1. 2002; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 29. 1. 2002;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 29. 1. 2002; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 29. 1. 2002; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti, vpis 29. 1. 2002;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah, vpis 29. 1. 2002; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln, vpis 29. 1.
2002; 5274 Druga popravila, d.n., vpis
29. 1. 2002; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 29. 1. 2002; 6311 Prekladanje, vpis
29. 1. 2002; 6312 Skladiščenje, vpis
29. 1. 2002; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, vpis 29. 1.
2002; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 29. 1. 2002;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 29. 1. 2002; 6521 Finančni zakup (le-
asing), vpis 29. 1. 2002; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n., vpis 29. 1.
2002; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 29. 1. 2002; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 29. 1. 2002;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, vpis 29. 1. 2002; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
29. 1. 2002; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je, vpis 29. 1. 2002; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, vpis 29. 1. 2002;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 29. 1. 2002; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 29. 1. 2002;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 29. 1. 2002; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 29. 1.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 29. 1.
2002; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 29. 1. 2002; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
29. 1. 2002; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 29. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 1. 2002.

Rg-3593
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02086 z dne
6. 2. 2002 pri subjektu vpisa STOLP Pro-
jektiranje, inženiring in trgovina, Šem-
peter pri Gorici d.o.o., sedež: A. Gabr-
ščka 8, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vpisanem pod vložno št. 1/00505/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, sedeža, ka-
pitala družbenika, poslovnih deležev, zasto-
pnika, družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5331820
Firma: STOLP Načrtovanja, svetova-

nje d.o.o.
Skrajšana firma: STOLP d.o.o.
Sedež: Prvomajska cesta 37, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULIGOJ ALEŠ, CESTA

PREKOMORSKIH BRIGAD 86, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, vložek: 525.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; KOVA-
ČIČ JURIJ, ULICA ANDREJA GABRŠČKA
8, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
525.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; LOJK BOJAN, ULICA GRA-
DNIKOVE BRIGADE 11, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 18. 2. 1990; ŠTOLFA DAMJAN,
VOJKOVA 5, 5250 SOLKAN, vložek:
498.250 SIT, ne   odgovarja, izstop:
20. 12. 1996; JURKAS KOSTA, MED
OGRADAMI 30, 5250 SOLKAN, vložek:
525.000 SIT, ne   odgovarja, vstop: 12. 12.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČIČ JURIJ, ANDREJA GABR-
ŠČKA 8, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
razrešitev: 12. 12. 2001, zastopa brez
omejitev; direktor LOJK BOJAN, GRADNI-
KOVE BRIGADE 11, 5000 NOVA GORICA,
razrešitev: 12. 12. 2001, zastopa brez
omejitev; direktor ŠTOLFA DAMJAN, VOJ-
KOVA 5, 5250 SOLKAN, razrešitev: 12. 12.
2001, zastopa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 17. 12. 2001.

Rg-3605
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02125 z dne
6. 2. 2002 pri subjektu vpisa BIPA proiz-
vodnja in trgovina d.o.o. Šempeter, se-
dež: Ivana Suliča 8 b, 5290 ŠEMPETER,
vpisanem pod vložno št. 1/01538/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, kapitala, po-
slovnih deležev, dejavnosti, družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5466067
Firma: BIPA proizvodnja in trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: BIPA d.o.o.
Sedež: Ivana Suliča 8 b, 5290 ŠEM-

PETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BITEŽNIK KLAVDIJ, IVANA

SULIČA 8 B, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, vložek: 1.575.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 1. 1991; BITEŽNIK JASNA, IVA-
NA SULIČA 8 B, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
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RICI, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 28. 1. 1991.

Dejavnost: 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic, vpis 6. 2. 2002;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic, vpis
6. 2. 2002; 1584 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov, vpis 6. 2.
2002; 15980 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač, vpis 6. 2. 2002;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 6. 2. 2002; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
6. 2. 2002; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 6. 2. 2002; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 6. 2. 2002; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 6. 2. 2002;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 6. 2. 2002;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 6. 2.
2002; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
vpis 6. 2. 2002; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
6. 2. 2002; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 6. 2.
2002; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 6. 2. 2002; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 6. 2. 2002;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 6. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 31. 1. 2002.

Rg-3607
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02127 z dne
6. 2. 2002 pri subjektu vpisa BOSKAM Tr-
govina, posredovanje, storitve, d.o.o.,
sedež: Podsabotin 44, 5211 KOJSKO,
vpisanem pod vložno št. 1/03790/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba družbenika, kapitala, poslovnih de-
ležev, dejavnosti, zastopnika, družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 1277804
Osnovni kapital: 2.213.870,50 SIT
Ustanovitelji: KRT BOJAN, PODSABO-

TIN 44, 5211 KOJSKO, vložek: 500.000
SIT, ne   odgovarja, izstop: 17. 10. 2001;
KUMAR ALAN, PODSABOTIN 44, 5211
KOJSKO, vložek: 1.106.935,25 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 3. 1998; KUMAR BE-
TI, PODSABOTIN 44, 5211 KOJSKO, vlo-
žek: 1.106.935,25 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 3. 3. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRT BOJAN, PODSABOTIN 44,
5211 KOJSKO, razrešitev: 14. 11. 2001,
zastopa brez omejitev; prokurist KUMAR
ALAN, PODSABOTIN 44, 5211 KOJSKO,
razrešitev: 14. 11. 2001; direktor KUMAR
ALAN, PODSABOTIN 44, 5211 KOJSKO,
imenovanje: 14. 11. 2001; prokurist KU-
MAR BETI, PODSABOTIN 44, 5211 KOJ-
SKO, imenovanje: 14. 11. 2001.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 6. 2. 2002; 7440 Oglaševanje,
vpis 6. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 4. 2. 2002.

Rg-3650
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02245 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa POLJŠAK
SERVIS Storitve, trgovina in turizem
d.o.o., sedež: Zemono 9, 5271 VIPAVA,
vpisanem pod vložno št. 1/03754/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba kapitala, poslovnih deležev, dejav-
nosti, družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1228358
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJŠAK MILAN, ZEMO-

NO 9, 5271 VIPAVA, vložek: 1.050.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 11. 9. 1997;
POLJŠAK KANE DORA, BETTACKER-
STRASSE 6, GLATTBRUGG, vložek:
1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 9. 1997.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 28. 1. 2002; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo, izbris 28. 1.
2002; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
28. 1. 2002; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije, izbris 28. 1. 2002; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 28. 1. 2002; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 28. 1. 2002; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas, izbris 28. 1. 2002;
5523 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
28. 1. 2002; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 28. 1. 2002; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 28. 1. 2002; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah, izbris 28. 1.
2002; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 28. 1. 2002;
6022 Storitve taksistov, izbris 28. 1. 2002;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 28. 1.
2002; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n. “, izbris 28. 1. 2002;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 28. 1. 2002; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
28. 1. 2002; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 28. 1.
2002; 7415 Upravljanje s holding družbami,
izbris 28. 1. 2002; 74150 Dejavnost holdin-
gov, vpis 28. 1. 2002; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 28. 1. 2002; 7440 Ogla-
ševanje, vpis 28. 1. 2002; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic, izbris 28. 1.
2002; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 28. 1. 2002; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa, izbris 28. 1. 2002;
93030 Pogrebna dejavnost, vpis 28. 1.
2002; 93040 Druge dejavnosti za nego te-
lesa, vpis 28. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 22. 12. 2001.

Rg-3661
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02257 z dne
28. 1. 2002 pri subjektu vpisa ATRING
d.o.o. projektiranje in trgovina Nova Go-
rica, sedež: Tolminskih puntarjev 4,
5000 NOVA GORICA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/02734/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, ka-
pitala, poslovnih deležev, družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5835003
Sedež: Ulica Tolminskih puntarjev 4,

5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULIN CVETKA, PRVO-

MAJSKA ULICA 40, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.350.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 2. 12. 1992; ŠULIN MARIJA, GRE-
GORČIČEVA ULICA 21, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 1.350.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 10. 3. 1994.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 10. 1. 2002.

Rg-3682
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02285 z dne
13. 2. 2002 pri subjektu vpisa P & P Trgo-
vina in servis d.o.o. Bilje, sedež: Bilje
135 c, 5292 RENČE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/01220/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba kapitala, po-
slovnih deležev, dejavnosti, družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5416612
Osnovni kapital: 3.140.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERIC VILJEM, BILJE 135

C, 5292 RENČE, vložek: 1.570.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 2. 10. 1990; PERIC
MATJAŽ, BILJE 135 C, 5292 RENČE, vlo-
žek: 1.570.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
2. 10. 1990.

Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
13. 2. 2002; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 13. 2.
2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 11.2.2002.

Rg-3684
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02286 z dne
13. 2. 2002 pri subjektu vpisa S & W -
ITALPANNEL Trgovina s pohištvenimi re-
promateriali d.o.o. Bilje, sedež: Bilje
105, 5292 RENČE, vpisanem pod vložno
št. 1/03585/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba kapitala, poslov-
nih deležev, družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5939569
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAOLUZZI SIMONETTA,

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 10, PAVIA DI
UDINE, vložek: 1.350.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 14. 2. 1996; VENIER VANNI,
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 10, PAVIA DI
UDINE, vložek: 1.200.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 14. 2. 1996; VIAN DR. GIU-
STINO, VIA MARTELLIN 21, FOLLINA, vlo-
žek: 450.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 2. 1996.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 2. 2002.

Rg-3688
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02289 z dne
13. 2. 2002 pri subjektu vpisa KEMGRAD
d.o.o. gradbeništvo, kmetijstvo, trgovi-
na, proiz- vodnja in storitve, Ložice 19/a,
Anhovo, sedež: Ložice 19/a, 5210 AN-
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HOVO, vpisanem pod vložno
št. 1/03010/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, kapitala, osnovnega vložka, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5755760
Firma: KEMGRAD d.o.o. gradbeništvo

in šiviljstvo, Ložice 19/a, Deskle
Skrajšana firma: KEMGRAD d.o.o.
Sedež: Ložice 19/a, 5210 DESKLE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKIČ OSVALD, LOŽICE

19 A, 5210 DESKLE, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 5. 4. 1993.

Dejavnost: 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 13. 2. 2002; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil, vpis 13. 2. 2002;
1823 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
13. 2. 2002; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n., vpis 13. 2. 2002;
4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis
13. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11. 2. 2002.

Rg-3698
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02299 z dne
31. 1. 2002 pri subjektu vpisa PRO MUSI-
CA Izobraževanje in animacija d.o.o. Do-
brovo, sedež: Ulica 25. maja 9, 5212
DOBROVO, vpisanem pod vložno
št. 1/02956/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba kapitala, poslov-
nih deležev, dejavnosti, družbene pogod-
be, priimka družbenice s temile podatki:

Matična številka: 5736366
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKOŠAR RADOVAN,

TRG M. PLENČIČA 18, 5250 SOLKAN, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 3. 1993; KOKOŠAR MARTINA, DELPI-
NOVA ULICA 18, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOKOŠAR RADOVAN, TRG M.
PLENČIČA 18, 5250 SOLKAN, imenova-
nje: 10. 3. 1993, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol, vpis 31. 1. 2002;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
31. 1. 2002; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje, vpis 31. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 22. 1. 2002.

Rg-3699
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02300 z dne
13. 2. 2002 pri subjektu vpisa EIT Elektro
inženiring in trgovina d.o.o. Šempeter,
sedež: Na Pristavi 53, 5290 ŠEMPETER,
vpisanem pod vložno št. 1/01364/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba kapitala, osnovnega vložka, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5439272
Sedež: Na Pristavi 53, 5290 ŠEMPE-

TER PRI GORICI
Osnovni kapital: 3.721.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKOVEC ALJOŠA, NA

PRISTAVI 53, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, vložek: 3.721.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 5. 10. 1990.

Dejavnost: 4531 Električne inštalacije,
vpis 13. 2. 2002; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 13. 2. 2002; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati, vpis 13. 2. 2002; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov, vpis 13. 2. 2002; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 13. 2. 2002; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 13. 2. 2002;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 13. 2. 2002; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
13. 2. 2002; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 13. 2. 2002; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 13. 2.
2002; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
13. 2. 2002; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje, vpis 13. 2. 2002;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 13. 2. 2002; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 13. 2.
2002; 74400 Oglaševanje, vpis 13. 2.
2002; 74831 Prevajanje, vpis 13. 2. 2002;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 13. 2. 2002; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 13. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 11. 2. 2002.

Rg-3701
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02302 z dne
12. 2. 2002 pri subjektu vpisa ETACOM
Podjetje za komercialno dejavnost d.o.o.
Cerkno, sedež: Platiševa 39, 5282 CER-
KNO, vpisanem pod vložno
št. 1/01771/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, kapitala,
osnovnega vložka, dejavnosti, akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5509343
Firma: ETACOM podjetje za komerci-

alno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ETACOM, d.o.o. Cerk-

no
Sedež: Platiševa ulica 39, 5282 CER-

KNO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ETA CERKNO Tovarna

elektrotermičnih aparatov d.o.o., PLATIŠE-
VA 39, 5282 CERKNO, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 22. 7. 1992.

Dejavnost: 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 12. 2. 2002; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 12. 2. 2002; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 12. 2. 2002; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 12. 2. 2002; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
12. 2. 2002; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 12. 2. 2002; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 12. 2.
2002; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 12. 2.
2002; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov, vpis 12. 2. 2002; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom, vpis 12. 2.
2002; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 12. 2. 2002; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati, vpis 12. 2. 2002; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 12. 2. 2002; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 12. 2. 2002; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 12. 2.
2002; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 12. 2. 2002;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi, vpis 12. 2. 2002; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, vpis 12. 2. 2002; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 12. 2. 2002; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 12. 2.
2002; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 12. 2. 2002; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 12. 2.
2002; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 12. 2. 2002; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 12. 2.
2002; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 12. 2. 2002; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 12. 2. 2002;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 12. 2. 2002; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 12. 2. 2002; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 12. 2. 2002; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis 12. 2.
2002; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi, vpis 12. 2. 2002; 7230
Obdelava podatkov, vpis 12. 2. 2002; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 12. 2. 2002; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, vpis 12. 2. 2002;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
12. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 12. 2001.

Rg-3703
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02304 z dne
12. 2. 2002 pri subjektu vpisa ETAFIN
Podjetje za ekonomske storitve d.o.o.,
sedež: Platiševa 39, 5282 CERKNO, vpi-
sanem pod vložno št. 1/01769/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba kapitala, osnovnega vložka, akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5509335
Sedež: Platiševa ulica 39, 5282 CER-

KNO
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ETA CERKNO Tovarna

elektrotermičnih aparatov d.o.o., PLATIŠE-
VA 39, 5282 CERKNO, vložek: 2.100.000
SIT, ne   odgovarja, vstop: 21. 7. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 12. 2001.

Rg-3705
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02309 z dne
11. 2. 2002 pri subjektu vpisa BIK d.o.o.
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industrijsko krojaštvo Ajdovščina, sedež:
Lokavec 41/a, 5270 AJDOVŠČINA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02603/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, skrajšane firme, sedeža, kapitala
poslovnih deležev, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5655439
Firma: BIK d.o.o. industrijsko krojaš-

tvo
Skrajšana firma: BIK d.o.o.
Sedež: Cesta IV. Prekomorske 61,

5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 3.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽKO EDVARD, LOKA-

VEC 41 A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.550.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 6. 1992; BLAŽKO MAJDA, LOKAVEC
41 A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.550.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
18. 6. 1992.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, izbris 11. 2. 2002; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 11. 2. 2002; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
11. 2. 2002; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 11. 2.
2002; 5551 Storitve menz, izbris 11. 2.
2002; 5551 Dejavnost menz, vpis 11. 2.
2002; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 11. 2. 2002; 60240 Cestni tovor-
ni promet, vpis 11. 2. 2002; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 11. 2.
2002; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 11. 2. 2002; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem, vpis 11. 2. 2002;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 11. 2. 2002; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 11. 2. 2002; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 11. 2. 2002; 74201 0 Ge-
odetsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 11. 2. 2002; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje, vpis 11. 2.
2002; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 11. 2. 2002; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
11. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 12. 2001.

Rg-3713
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02319 z dne
4. 2. 2002 pri subjektu vpisa GRANTIN-
VEST Proizvodnja električne energije
d.o.o. Grant, sedež: Grant 1/b, 5242
GRAHOVO OB BAČI, vpisanem pod vložno
št. 1/03465/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba kapitala, osnov-
nega vložka, dejavnosti, akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5889766
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAVER NIKOLAJ, GRANT

1/b, 5242 GRAHOVO OB BAČI, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
26. 1. 1995.

Dejavnost: 0121 Reja govedi, vpis
4. 2. 2002; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov, vpis 4. 2. 2002;

0123 Reja prašičev, vpis 4. 2. 2002;
0125 Reja drugih živali, vpis 4. 2. 2002;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis
4. 2. 2002; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov, vpis
4. 2. 2002; 1596 Proizvodnja piva, vpis
4. 2. 2002; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 4. 2. 2002; 5522
Dejavnost kampov, vpis 4. 2. 2002; 5523
Druge nastanitve za krajši čas, vpis 4. 2.
2002; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 4. 2. 2002; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 4. 2. 2002;
7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje, vpis 4. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 12.2001.

Rg-3722
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02335 z dne
14. 2. 2002 pri subjektu vpisa BELL Fi-
nance, računovodstvo in svetovanje
d.o.o. Vrtoj- ba, sedež: Ul. 9. Septembra
210, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER, vpisa-
nem pod vložno št. 1/02945/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba ka-
pitala, osnovnega vložka, akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5735289
Sedež: Ul. 9. Septembra 210, Vrtoj-

ba, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURLAN VANDA, 9. SEP-

TEMBRA 210, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI, vložek: 2.100.000 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 22. 3. 1993.

Dejavnost: 2852 Splošna mehanična
dela, vpis 14. 2. 2002; 4531 Električne
inštalacije, vpis 14. 2. 2002; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
14. 2. 2002; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 14. 2.
2002; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
14. 2. 2002; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 14. 2. 2002; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln, vpis 14. 2.
2002; 6022 Dejavnost taksistov, vpis
14. 2. 2002; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 14. 2.
2002; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis
14. 2. 2002; 73101 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja, vpis 14. 2. 2002; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju tehnologije, vpis 14. 2. 2002; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 14. 2.
2002; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 14. 2. 2002; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 14. 2.
2002; 74831 Prevajanje, vpis 14. 2.
2002; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 14. 2. 2002; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 14. 2.
2002; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 14. 2. 2002; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n., vpis 14. 2. 2002; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki, vpis 14. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28. 12. 2001.

Rg-3724
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02342 z dne
14. 2. 2002 pri subjektu vpisa NORMAN
d.o.o. Trgovina in posredništvo, Milojke
Štrukelj 21, Solkan, sedež: Milojke Štru-
kelj 21, 5250 SOLKAN, vpisanem pod
vložno št. 1/03544/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme, skraj-
šane firme, sedeža, kapitala osnovnega
vložka, dejavnosti, akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična številka: 5906741
Firma: NORMAN Trgovina in posred-

ništvo d.o.o.
Skrajšana firma: NORMAN d.o.o.
Sedež: Erjavčeva ulica 30, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DE LORENZI SLOKAR

KSENIJA, ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 21,
5250 SOLKAN, vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 5. 1995.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 14. 2. 2002; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 14. 2. 2002; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 14. 2.
2002; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 14. 2. 2002; 7440 Oglaševanje, vpis
14. 2. 2002; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost, izbris 14. 2. 2002; 85121
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost, vpis 14. 2. 2002; 85122 Speciali-
stična ambulantna dejavnost, izbris 14. 2.
2002; 85122 Specialistična izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost, vpis 14. 2. 2002;
9303 Druge storitve za nego telesa, izbris
14. 2. 2002; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa, vpis 14. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 12. 2001.

Rg-4444
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00040 z dne
6. 2. 2002 pri subjektu vpisa FARAON
d.o.o. Trgovina in gostinstvo Sp. Idrija,
sedež: Sp. Kanomlja 65, 5281 SP. IDRI-
JA, vpisanem pod vložno št. 1/01285/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, sedeža, de-
javnosti, naslova družbenika in zastopnika,
sprememba akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična številka: 5432499
Firma: FARAON Trgovina in gostin-

stvo, d.o.o.
Skrajšana firma: FARAON d.o.o.
Sedež: Zadlog 70 A, 5274 ČRNI VRH
Ustanovitelji: KRIVEC LJUBOMIR, ZA-

DLOG 70 A, 5274 ČRNI VRH, vložek:
2.893.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
10. 9. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRIVEC LJUBOMIR, ZADLOG 70 A,
5274 ČRNI VRH, imenovanje: 10. 9. 1990,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 0111 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 6. 2. 2002; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 6. 2. 2002; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov, vpis 6. 2. 2002;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
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rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
vpis 6. 2. 2002; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi, vpis 6. 2. 2002; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 6. 2. 2002; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
6. 2. 2002; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 6. 2. 2002; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov,
izbris 6. 2. 2002; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije, izbris 6. 2. 2002; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 6. 2. 2002;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 6. 2. 2002;
5551 Storitve menz, izbris 6. 2. 2002;
5551 Dejavnost menz, vpis 6. 2. 2002;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 6. 2. 2002; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
6. 2. 2002; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 6. 2. 2002; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 6. 2. 2002; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 6. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi 14. 12. 2001.

Rg-4862
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02351 z dne
19. 2. 2002 pri subjektu vpisa A.G. Arhi-
tektura - gradbeništvo d.o.o., sedež: Del-
pinova 13, 5000 NOVA GORICA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/00446/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba ka-
pitala, poslovnih deležev, družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5309093
Sedež: Delpinova ulica 13, 5000 NO-

VA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGUNOVIČ JAGODA,

GORTANOVA ULICA 22, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 21. 11. 1989; KODELJA NEVENKA,
KOSTANJEVIŠKA CESTA 45, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 21. 11. 1989; KOSMAČIN AN-
TON, GORTANOVA ULICA 22, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 21. 11. 1989; KOSMAČIN
BRANKO, STANOVIŠČE 19, 5223 BRE-
GINJ, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 21. 11. 1989.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOGUNOVIČ JAGODA, GORTANO-
VA ULICA 22, 5000 NOVA GORICA, imeno-
vanje: 21. 11. 1989, zastopa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 31. 12. 2001.

Rg-4863
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/02352 z dne
19. 2. 2002 pri subjektu vpisa STAN-ING
Upravljanje s stanovanji d.o.o., sedež:
Delpinova 13, 5000 NOVA GORICA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02419/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti,
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5626056
Sedež: Delpinova ulica 13, 5000 NO-

VA GORICA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGUNOVIČ JAGODA,

GORTANOVA ULICA 22, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 525.000 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 15. 12. 1994; KODELJA NEVEN-
KA, KOSTANJEVIŠKA CESTA 45, 5000
NOVA GORICA, vložek: 525.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1994; KOSMA-
ČIN ANTON, GORTANOVA ULICA 22,
5000 NOVA GORICA, vložek: 525.000 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 15. 12. 1994; KO-
SMAČIN BRANKO, STANOVIŠČE 19,
5223 BREGINJ, vložek: 525.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSMAČIN ANTON, GORTANOVA
ULICA 22, 5000 NOVA GORICA, imenova-
nje: 6. 4. 1992, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 19. 2. 2002; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 19. 2. 2002; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 19. 2.
2002; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 19. 2. 2002; 7440 Oglaševanje, vpis
19. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 31. 12. 2001.

Rg-5090
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2002/00154 z dne
15. 2. 2002 pri subjektu vpisa ZAVOD KA-
RITAS - SAMARIJAN Zavod za socialno
varstveno, preventivno, vzgojno izobra-
ževalno in zdravstveno delo, sedež: Skal-
niška 1, 5250 SOLKAN, vpisanem pod
vložno št. 1/04001/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba zastopnika
s temile podatki:

Matična številka: 1525697
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik ČEHOVIN KODRIČ ELIZABETA, UL.
BRATOV HVALIČ 50, 5000 NOVA GORI-
CA, razrešitev: 31. 12. 2001, v.d. direktor-
ja zastopa brez omejitev; direktor HAREJ
RAJKO, POTOK PRI DORNBERKU 19 B,
5294 DORNBERK, imenovanje: 1. 1.
2002.

NOVO MESTO

Rg-1314
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2001/01361 z
dne 7. 1. 2002 pri subjektu vpisa GOREC
Podjetje za trgovino, proizvodnjo in sto-
ritve, d.o.o., Trebnje, sedež: Obrtniška
ul. št. 24, 8210 TREBNJE, vpisanem pod
vložno št. 1/03068/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme in
skrajšane firme povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki sprememba dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5769779
Firma: GOREC, Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GOREC d.o.o.
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOREC TOMAŽ, Šentlo-

vrenc 21, 8212 VELIKA LOKA, vložek:
2.100.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
2. 3. 1993.

Dejavnost: 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač, vpis 7. 1. 2002; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola, vpis 7. 1. 2002; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja, vpis 7. 1. 2002;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis
7. 1. 2002; 1595 Proizvodnja drugih ne-
žganih fermentiranih pijač, vpis 7. 1. 2002;
1596 Proizvodnja piva, vpis 7. 1. 2002;
1597 Proizvodnja slada, vpis 7. 1. 2002;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač, vpis 7. 1. 2002; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja,
vpis 7. 1. 2002; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona, vpis 7. 1.
2002; 2211 Izdajanje knjig, vpis 7. 1.
2002; 2212 Izdajanje časopisov, vpis 7. 1.
2002; 2213 Izdajanje revij in periodike, vpis
7. 1. 2002; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa, vpis 7. 1. 2002; 2215
Drugo založništvo, vpis 7. 1. 2002; 2221
Tiskanje časopisov, vpis 7. 1. 2002; 2222
Drugo tiskarstvo, vpis 7. 1. 2002; 2223
Knjigoveštvo in dodelava, vpis 7. 1. 2002;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov, vpis 7. 1. 2002; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 7. 1.
2002; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 7. 1. 2002; 2232 Razmnoževanje
videozapisov, vpis 7. 1. 2002; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov, vpis
7. 1. 2002; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 7. 1. 2002; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 7. 1.
2002; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
7. 1. 2002; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 7. 1. 2002; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 7. 1. 2002; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda, vpis 7. 1. 2002;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 7. 1. 2002; 4531 Elek-
trične inštalacije, vpis 7. 1. 2002; 4532 Izo-
lacijska dela, vpis 7. 1. 2002; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
7. 1. 2002; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah, vpis 7. 1. 2002; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela, vpis 7. 1. 2002; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 7. 1. 2002; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 7. 1. 2002; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 7. 1. 2002; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 7. 1.
2002; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 7. 1. 2002; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili, vpis 7. 1.
2002; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili, vpis 7. 1. 2002; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
7. 1. 2002; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil, vpis 7. 1. 2002; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 7. 1.
2002; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 7. 1. 2002; 50303 Posredništ-
vo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 7. 1. 2002;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 7. 1. 2002; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 7. 1. 2002; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 7. 1. 2002; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles,
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vpis 7. 1. 2002; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi, vpis 7. 1. 2002; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
7. 1. 2002; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
7. 1. 2002; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 7. 1.
2002; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
7. 1. 2002; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 7. 1. 2002;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 7. 1. 2002; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 7. 1.
2002; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 7. 1. 2002; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 7. 1. 2002;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 7. 1. 2002; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 7. 1.
2002; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 7. 1. 2002; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
7. 1. 2002; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 7. 1. 2002; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 7. 1. 2002;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 7. 1. 2002;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 7. 1.
2002; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 7. 1. 2002; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 7. 1. 2002; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 7. 1.
2002; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 7. 1. 2002; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li, vpis 7. 1. 2002; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko, vpis 7. 1. 2002;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 7. 1. 2002; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 7. 1. 2002; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 7. 1.
2002; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 7. 1. 2002; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis 7. 1.
2002; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 7. 1. 2002; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 7. 1.
2002; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 7. 1. 2002; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 7. 1.
2002; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 7. 1. 2002; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
7. 1. 2002; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 7. 1. 2002; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 7. 1. 2002; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 7. 1.
2002; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
7. 1. 2002; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 7. 1. 2002; 5212 Trgovina na drob-

no v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 7. 1. 2002; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 7. 1.
2002; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 7. 1. 2002; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci, vpis 7. 1. 2002; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 7. 1. 2002; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 7. 1. 2002; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
7. 1. 2002; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 7. 1. 2002; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
7. 1. 2002; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 7. 1. 2002; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 7. 1. 2002; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 7. 1. 2002; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 7. 1. 2002;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
7. 1. 2002; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 7. 1. 2002; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 7. 1. 2002;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 7. 1. 2002; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 7. 1. 2002; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
7. 1. 2002; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
7. 1. 2002; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 7. 1. 2002; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 7. 1. 2002;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 7. 1. 2002;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
7. 1. 2002; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 7. 1. 2002;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 7. 1. 2002; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
7. 1. 2002; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
7. 1. 2002; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 7. 1. 2002; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 7. 1.
2002; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 7. 1. 2002; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 7. 1. 2002; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, vpis 7. 1. 2002;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 7. 1. 2002; 5273 Popravilo
ur, nakita, vpis 7. 1. 2002; 5274 Druga
popravila, d.n., vpis 7. 1. 2002; 5530 Go-
stinske storitve prehrane, izbris 7. 1. 2002;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
7. 1. 2002; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
7. 1. 2002; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 7. 1. 2002; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 7. 1.
2002; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 7. 1.
2002; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov, vpis 7. 1. 2002; 5540 To-
čenje pijač in napitkov, izbris 7. 1. 2002;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 7. 1. 2002;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 7. 1. 2002; 55403

Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 7. 1. 2002; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 7. 1. 2002; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 7. 1. 2002; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 7. 1. 2002; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, vpis 7. 1.
2002; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis 7. 1.
2002; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 7. 1. 2002;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 7. 1. 2002; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem, vpis
7. 1. 2002; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 7. 1. 2002;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 7. 1. 2002; 7260 Druge računalniške
dejavnosti, vpis 7. 1. 2002; 7440 Oglaševa-
nje, vpis 7. 1. 2002; 7481 Fotografska de-
javnost, vpis 7. 1. 2002; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 7. 1. 2002;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 7. 1. 2002; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n., vpis 7. 1. 2002; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
vpis 7. 1. 2002; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 7. 1. 2002; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov, vpis 7. 1. 2002; 9212
Distribucija filmov in videofilmov, vpis 7. 1.
2002; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost, vpis 7. 1. 2002; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 7. 1.
2002; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov, vpis 7. 1. 2002; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 7. 1. 2002;
9261 Obratovanje športnih objektov, vpis
7. 1. 2002; 92623 Druge športne dejavno-
sti, vpis 7. 1. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta z
dne 28. 12. 2001.

Rg-2577
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2001/01334 z
dne 18. 1. 2002 pri subjektu vpisa ITC tr-
govsko, proizvodno in storitveno podjet-
je, Metlika, d.o.o., sedež: Gornja Lokvica
4 c, 8330 METLIKA, vpisanem pod vložno
št. 1/02683/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe uskladitev dejavnosti z
Uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5678617
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEMANIČ IRENA, Gornja

Lokvica 4 c, 8330 METLIKA, vložek:
5.000.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
5. 9. 1992.

Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 18. 1. 2002;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva, vpis 18. 1. 2002; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
vpis 18. 1. 2002; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje,
vpis 18. 1. 2002; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja”, vpis 18. 1. 2002; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin, vpis 18. 1.
2002; 2852 Splošna mehanična dela, vpis
18. 1. 2002; 2861 Proizvodnja rezilnega oro-
dja, vpis 18. 1. 2002; 2862 Proizvodnja dru-
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gega orodja, vpis 18. 1. 2002; 2863 Proiz-
vodnja ključavnic, okovja, vpis 18. 1. 2002;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod, vpis 18. 1. 2002; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
18. 1. 2002; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n., vpis 18. 1. 2002; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav,
vpis 18. 1. 2002; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinj-
stva, vpis 18. 1. 2002; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n., vpis 18. 1.
2002; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev, vpis 18. 1. 2002; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene, vpis 18. 1.
2002; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 18. 1. 2002; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 18. 1. 2002; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
18. 1. 2002; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji, vpis 18. 1. 2002; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 18. 1. 2002;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih prodajalnah, vpis 18. 1. 2002; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 18. 1. 2002;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 18. 1. 2002; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 18. 1. 2002; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 18. 1. 2002; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje, vpis 18. 1. 2002; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
18. 1. 2002; 7482 Pakiranje, vpis 18. 1.
2002.

Rg-4440
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00036 z
dne 30. 1. 2002 pri subjektu vpisa BIRO 4
D organizacija, ekonomika, računalniški
inženiring, svetovanje d.o.o., sedež: Pa-
deršičeva 33, 8000 NOVO MESTO, vpi-
sanem pod vložno št. 1/00330/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: vpis skraj-
šane firme povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki sprememba - vstop družbeni-
ka s temile podatki:

Matična številka: 5295017
Skrajšana firma: BIRO 4 D, d.o.o.
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UDOVIČ-USENIK DARIN-

KA, Paderšičeva 33, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 1.000.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 7. 12. 2001.

Rg-4518
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00117 z
dne 30. 1. 2002 pri subjektu vpisa ESOL
lesna predelava d.o.o., sedež: Belokranj-
ska cesta 40, 8340 ČRNOMELJ, vpisa-
nem pod vložno št. 1/03764/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: izbris zastopni-
ka s temile podatki:

Matična številka: 5904013
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-

žbenik MIHELIČ MARIJA, Pod Srobotnikom
39 a, 8351 STRAŽA, razrešitev: 25. 1.
2002, zastopa brez omejitev kot poslovodja.

Rg-4547
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00144 z
dne 14. 2. 2002 pri subjektu vpisa KOMU-

NALA NOVO MESTO d.o.o., javno pod-
jetje, sedež: Podbevškova ulica 12,
8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00098/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: vpis spremembe članov
nadzornega sveta vpis spremembe družbe-
ne pogodbe predložitev zapisnika skupšči-
ne z dne 30.01.2002 s temile podatki:

Matična številka: 5073120
Člani nadzornega sveta: TURK PAVEL,

izstop 30. 1. 2002; KOVAČIČ DUŠAN, iz-
stop 30. 1. 2002; ŽIBERT DARJA, izstop
30. 1. 2002; DERGANC JOŽE - PRED-
SEDNIK, izstop 30. 1. 2002; PETERLIN
MARJETA, izstop 30. 1. 2002; VRHOVNIK
MARTINA, vstop 30. 1. 2002; DERGANC
JOŽE, vstop 30. 1. 2002; ZUPAN ADOLF,
vstop 30. 1. 2002; ŽIBERT DARJA, vstop
30. 1. 2002; REMS MARKO, vstop 30. 1.
2002.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
statuta v družbeno pogodbo družbe z ome-
jeno odgovornostjo KOMUNALA NOVO ME-
STO d.o.o., javno podjetje z dne 30. 1.
2002.

Rg-4812
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/01369 z dne
15. 2. 2002 pri subjektu vpisa INTERPRO-
MET trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Ko-
čevarjeva 1, 8000 NOVO MESTO, vpisa-
nem pod vložno št. 1/02006/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe sprememba
naslova družbenika in prokurista sprememba
- uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5545960
Osnovni kapital: 2.941.660,60 SIT
Ustanovitelji: ŠETINA BOŽIDAR, Kotlje

208, 2394 KOTLJE, vložek: 728.061 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 7. 4. 1994; PON-
GRAC ŽELJKO, Ljubijska 124, ZAGREB,
vložek: 2.213.599,60 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 25. 11. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ŠETINA BOŽIDAR, Kotlje 208, 2394
KOTLJE, imenovanje: 7. 4. 1994.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 15. 2. 2002; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 15. 2. 2002.

Rg-5089
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2002/00153 z dne
18. 2. 2002 pri subjektu vpisa OBRTNA ZA-
DRUGA HRAST z.o.o. Novo mesto, sedež:
Adamičeva 2, 8000 NOVO MESTO, vpisa-
nem pod vložno št. 2/00006/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis ustavitve
postopka prisilne poravnave ter začetek ste-
čajnega postopka po sklepu tega sodišča
opr. št. St 21/2001-17 z dne 18. 2. 2002 s
temile podatki:

Matična številka: 5062322
Firma: OBRTNA ZADRUGA HRAST

z.o.o. Novo mesto - v stečaju
Skrajšana firma: OZ HRAST z.o.o. No-

vo mesto - v stečaju
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik OGOREVC BRANKO, Trg svobode
35, 8290 SEVNICA, razrešitev: 18. 2.
2002, upravitelj prisilne poravnave; steč.
upravitelj OGOREVC BRANKO, Trg svobo-
de 35, 8290 SEVNICA, imenovanje: 18. 2.

2002; direktor BAJUK MARTIN, Lebanova
16, 8000 NOVO MESTO, razrešitev:
18. 2. 1902, zastopa brez omejitev; zasto-
pnik BELE JANEZ, Adamičeva 27, 8000
NOVO MESTO, razrešitev: 18. 2. 2002, vo-
dja tehnično komercialne službe, zastopa
brez omejitev.

Razno: Sklep tega tega sodišča o u s t
a v i t v i postopka prisilne poravnave ter
z a č e t k u stečajnega postopka opr. št.
St 21/2001-17 z dne 18. 2. 2002.

Rg-5093
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2002/00159 z
dne 21. 2. 2002 pri subjektu vpisa HOL-
DING IMV Industrija motornih vozil,
d.o.o. Novo mesto, sedež: Skalickega 1,
8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00059/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba družbenikov
zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temi-
le podatki:

Matična številka: 5042518
Ustanovitelji: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA RAZVOJ, Dunajska 204, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.323.434.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 11. 2. 2002; SLOVEN-
SKA RAZVOJNA DRUŽBA d.d., Dunajska
160, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.064.686.800 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 2. 2002; KAPITALSKA DRUŽBA PO-
KOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVARO-
VANJA, d.d., Dunajska cesta 56, 1000
LJUBLJANA, vložek: 213.789.109,44 SIT,
ne   odgovarja, vstop: 11. 2. 2002; KS -
SKLAD 4 pooblaščena investicijska družba,
d.d., Dunajska 09, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.407.071.345,69 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 11. 2. 2002; CAPINVEST 2 d.d., Po-
oblaščena investicijska družba Ljubljana, Du-
najska 09, 1000 LJUBLJANA, vložek:
71.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
11. 2. 2002; ATENA 1. SKLAD, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Slovenska 56,
1000 LJUBLJANA, vložek:
1.428.497.634,07 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 11. 2. 2002; NIKA PID 1 pooblaščena
investicijska družba d.d., Dunajska 156,
1000 LJUBLJANA, vložek: 59.819.517,83
SIT, ne   odgovarja, vstop: 11. 2. 2002; KS -
SKLAD 2, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Dunajska 09, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 552.400.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 11. 2. 2002; ARKADA ENA Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Dunajska 156,
1000 LJUBLJANA, vložek: 183.610.065,78
SIT, ne   odgovarja, vstop: 11. 2. 2002;
ZLATA MONETA II pooblaščena investicijska
družba d.d., Strossmayerjeva 30, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 126.935.709,11 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 2. 2002; AKTIVA
AVANT I Pooblaščena investicijska družba,
d.d., Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 215.123.818,08 SIT, ne   odgovarja,
vstop: 11. 2. 2002.

PTUJ

Rg-3399
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2001/00613 z dne 11. 2.
2002 pri subjektu vpisa DRANIC trgovina
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in storitve d.o.o., sedež: Skorba 54,
2250 PTUJ, vpisanem pod vložno
št. 1/07226/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, poslovnih deležev, družbenikov, zasto-
pnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5694019
Osnovni kapital: 2.944.300,00 SIT
Ustanovitelji: MOHORKO MARIJA, Skor-

ba 54, 2288 HAJDINA, vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, izstop: 1. 6. 2001; MOHORKO
FRANC, Skorba 54, 2288 HAJDINA, vlo-
žek: 0 SIT, ne   odgovarja, izstop: 28. 11.
2001; MOHORKO DAMJAN, Skorba 54,
2288 HAJDINA, vložek: 2.944.300 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist MOHORKO MARIJA, Skorba 54,
2288 HAJDINA, razrešitev: 1. 6. 2001; di-
rektor MOHORKO FRANC, Skorba 54,
2288 HAJDINA, razrešitev: 28. 11. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor MOHORKO
DAMJAN, Skorba 54, 2288 HAJDINA, ime-
novanje: 28. 11. 2001, zastopa brez ome-
jitev.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 28. 11. 2001.

SLOVENJ GRADEC

Rg-3347
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00437 z
dne 6. 2. 2002 pri subjektu vpisa PO-
GON podjetje za avtomatizacijo, raz-
voj, komercialne in finančne storitve
d.o.o., sedež: Ulica ob Polju 30, 2366
MUTA, vpisanem pod vložno
št. 1/09494/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, poslovnega deleža in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 5878195
Osnovni kapital: 2.939.726,00 SIT
Ustanovitelji: TURJAK JOŽEF, Ulica ob

Polju 30, 2366 MUTA, vložek: 2.939.726
SIT, ne   odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 24.7.2001. Vpiše
se sklep družbenika z dne 24.7.2001, da
se osnovni kapital iz sredstev družbe in z
izročitvijo stvarnega vložka poveča za
1.431.726,00 SIT na 2.939.726,00 SIT.

Rg-3355
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00487 z
dne 6. 2. 2002 pri subjektu vpisa KOMAR
podjetje za računalništvo, servis in trgo-
vino d.o.o., sedež: Pameče 302, 2380
SLOVENJ GRADEC, vpisanem pod vložno
št. 1/07426/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, poslovnega deleža,
dejavnosti, akta o ustanovitvi, uskladitev s
standardno klas. dejav. s temile podatki:

Matična številka: 5713862
Firma: KCI podjetje za računalništvo,

servis in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: KCI d.o.o.
Osnovni kapital: 4.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOZMUS MATJAŽ, Mais-

trova 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:

4.500.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
14. 12. 1992.

Dejavnost: 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov,
vpis 6. 2. 2002; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis
6. 2. 2002; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila, vpis 6. 2.
2002; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n., vpis 6. 2. 2002; 3210 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent, vpis 6. 2. 2002;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav,
vpis 6. 2. 2002; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in s,
vpis 6. 2. 2002; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje, vpis 6. 2.
2002; 4531 Električne inštalacije, vpis 6. 2.
2002; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije, vpis 6. 2. 2002; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 6. 2. 2002;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
6. 2. 2002; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, vpis 6. 2. 2002; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 6. 2. 2002;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 6. 2. 2002; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 6. 2. 2002; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 6. 2. 2002; 5119 Posredništ-
vo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 6. 2.
2002; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 6. 2. 2002; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 6. 2.
2002; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, vpis 6. 2. 2002; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi,
vpis 6. 2. 2002; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 6. 2. 2002; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo, vpis 6. 2. 2002; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 6. 2. 2002; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 6. 2. 2002; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 6. 2. 2002;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 6. 2. 2002; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis 6. 2.
2002; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 6. 2.
2002; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 6. 2.
2002; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki, vpis 6. 2. 2002; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., vpis 6. 2. 2002; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 6. 2.
2002; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 6. 2. 2002; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 6. 2. 2002;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 6. 2. 2002; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, vpis 6. 2.
2002; 5274 Druga popravila, d.n., vpis 6. 2.
2002; 5551 Dejavnost menz, vpis 6. 2.
2002; 6024 Cestni tovorni promet, vpis 6. 2.

2002; 6312 Skladiščenje, vpis 6. 2. 2002;
6521 Finančni zakup (leasing), vpis 6. 2.
2002; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 6. 2. 2002; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 6. 2. 2002;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 6. 2. 2002; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 6. 2.
2002; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 6. 2. 2002; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 6. 2. 2002; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 6. 2. 2002; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
6. 2. 2002; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 6. 2. 2002;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 6. 2. 2002; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 6. 2.
2002; 7230 Obdelava podatkov, vpis 6. 2.
2002; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 6. 2. 2002; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav, vpis
6. 2. 2002; 7260 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 6. 2. 2002; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 6. 2. 2002; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, vpis 6. 2. 2002;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 6. 2. 2002; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 6. 2. 2002; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 6. 2. 2002; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, vpis 6. 2. 2002; 7440
Oglaševanje, vpis 6. 2. 2002; 7470 Čišče-
nje stavb, vpis 6. 2. 2002; 7481 Fotograf-
ska dejavnost, vpis 6. 2. 2002; 74831 Pre-
vajanje, vpis 6. 2. 2002; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 6. 2.
2002; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 6. 2. 2002; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 6. 2. 2002;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 6. 2. 2002; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 6. 2. 2002;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 6. 2.
2002; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov, vpis 6. 2. 2002; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje, vpis 6. 2. 2002;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve, vpis 6. 2. 2002; 92511 Dejavnost
knjižnic, vpis 6. 2. 2002; 92521 Dejavnost
muzejev, vpis 6. 2. 2002; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n., vpis 6. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 27.7.2001. Vpiše
se sklep družbenika z dne 27.7.2001, da
se osnovni kapital iz sredstev družbe pove-
ča za 2.818.517,00 SIT na 4.500.000,00
SIT.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.12
razen “revizijske dejavnosti. 74.14 razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.“

Rg-3372
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00506 z
dne 6. 2. 2002 pri subjektu vpisa META
predelava kovin, trgovina in storitve
d.o.o., sedež: Straže 78, 2382 MISLINJA,
vpisanem pod vložno št. 1/06465/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-



Stran 2236 / Št. 21 / 11. 3. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

memba osnovnega kapitala, poslovnih de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5661340
Osnovni kapital: 7.545.950,00 SIT
Ustanovitelji: ŠERTEL FRIDERIK, Straže

78, 2382 MISLINJA, vložek: 3.772.975
SIT, ne   odgovarja, vstop: 23. 3. 1992;
ŠERTEL CIRILA, Straže 78, 2382 MISLI-
NJA, vložek: 3.772.975 SIT, ne   odgovar-
ja, vstop: 23. 3. 1992.

Dejavnost: 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 6. 2. 2002; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
6. 2. 2002; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 6. 2. 2002; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem, vpis 6. 2. 2002; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
6. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba dru-
žbene pogodbe z dne 29.8.2001. Vpiše
se sklep družbenikov z dne 29.8.2001,
da se osnovni kapital iz sredstev družbe
poveča za 5.807.336,00 SIT na
7.545.950,00 SIT.

Rg-3383
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00522 z
dne 12. 2. 2002 pri subjektu vpisa EXFER
trgovina in storitve d.o.o., sedež: Razgle-
dna ulica 24, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vpisanem pod vložno št. 1/05186/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična številka: 5589363
Osnovni kapital: 2.108.000,00 SIT
Ustanovitelji: LADINIK BOGDAN, Razgle-

dna ulica 24, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vložek: 2.108.000 SIT, ne   odgovarja, vs-
top: 20. 1. 1992.

Dejavnost: 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 12. 2. 2002;
45450 Druga zaključna gradbena dela,
vpis 12. 2. 2002; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 12. 2.
2002; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 12. 2. 2002; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 12. 2. 2002; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov, vpis 12. 2. 2002; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki, vpis 12. 2. 2002;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah, vpis 12. 2. 2002; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 12. 2.
2002; 92400 Dejavnost tiskovnih agen-
cij, vpis 12. 2. 2002; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov, vpis 12. 2. 2002;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.,
vpis 12. 2. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 31.8.2001. Vpi-
še se sklep družbenika z dne 31. 8. 2001,
da se osnovni kapital iz sredstev družbe
poveča za 600.000,00 SIT na
2.108.000,00 SIT.

Rg-13733
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00256 z
dne 11. 10. 2001 pri subjektu vpisa EU-
RO-KAPP posredniško podjetje d.o.o.,
sedež: Mariborska cesta 3, 2370 DRA-
VOGRAD, vpisanem pod vložno
št. 1/04586/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5550874
Osnovni kapital: 2.807.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNIK SILVIN, Maribor-

ska cesta 28, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.807.000 SIT, ne   odgovarja, vstop:
1. 12. 1998.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 31.5.2001. Vpiše
se sklep družbenika z dne 31.5.2001, da se
osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za
1.300.000,00 SIT na 2.807.000,00 SIT.

Rg-17338
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00311 z
dne 27. 11. 2001 pri subjektu vpisa EKO-
SAN podjetje za ekološko sanacijo
d.o.o., sedež: Šmarska cesta 1, 2380
SLOVENJ GRADEC, vpisanem pod vložno
št. 1/01610/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, poslovnih deležev, dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5342406
Osnovni kapital: 10.349.747,31 SIT
Ustanovitelji: RAZBORŠEK ROBERT,

Šmarska cesta 1, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC, vložek: 7.451.818,06 SIT, ne   odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1989; RAZBORŠEK
BLANKA, Šmarska cesta 1, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 310.492,42 SIT, ne   od-
govarja, vstop: 3. 2. 1994; LOTRIČ STAN-
KO, Toneta Melive 12, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 2.587.436,83 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 7. 1997.

Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 27. 11. 2001;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo, iz-
bris 27. 11. 2001; 55112 Dejavnost penzi-
onov, izbris 27. 11. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, izbris 27. 11. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 27. 11. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
27. 11. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 27. 11. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov, vpis 27. 11. 2001; 55401 Točenje pi-

jač in napitkov v točilnicah, izbris 27. 11.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 27. 11.
2001; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami, izbris 27. 11. 2001; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 27. 11. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 27. 11. 2001;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah, vpis 27. 11. 2001; 75253 Druge
oblike zaščite in reševanja, izbris 27. 11.
2001; 90005 Druge storitve javne higiene,
izbris 27. 11. 2001; 90005 Druge dejavno-
sti javne higiene, vpis 27. 11. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 27. 11.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego te-
lesa, vpis 27. 11. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 13.6.2001. Vpiše se sk-
lep družbenikov z dne 13.6.2001, da se
osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za
6.827.747,31 SIT na 10.349.747,31 SIT.
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