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Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-64711
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00670 z dne 13. 5.
2003 pod št. vložka 1/01754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5379539
Firma: CSA šport inženiring d.o.o. Ve-

lenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Splitska 32, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKORNIŠEK MARIJAN,

Splitska 32, 3320 VELENJE, osnovni vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; PRELOG MARJAN JOŽE,
Cesta Borisa Kraigherja 2, 3320 VELENJE,
osnovni vložek: 525.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 10. 1998; JELEN PAVČNIK MIR-
JAM, Cesta na grad 43, 3000 CELJE,
osnovni vložek: 525.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v ro-
ku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za dru-
žbenika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-64738
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00798 z dne 30. 5.
2003 pod št. vložka 1/03796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5598354
Firma: GAMBIT storitve, trgovina, za-

stopanje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Šalek 100, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.128.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAPUŠEK ZDRAVKO, Ša-

lek 100, 3320 VELENJE, osnovni vložek:
2.128.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 5.
1995.

Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začet-
ku izbrisa ugovor zavrnjen kot neutemeljen,
je sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena Zakona o finančnem poslovanju po-
djetij (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) izda-
lo sklep o izbrisu gospodarske družbe iz so-
dnega registra. Pravni 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

LJUBLJANA

Sr-64751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03469 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/06932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5375746
Firma: ADRIACOMMERCE L SPORT tr-

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

govornostjo
Sedež: Celovška 268, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.368.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESESNEL BOJAN, Celov-

ška 34, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
3.368.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03470 z dne 20. 5.

2003 pod št. vložka 1/08167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5408920
Firma: AVRADA Podjetje za marketing,

trgovino, zunanjo trgovino, organizacijo
in svetovanje d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: IC Trzin, Blatnica 1, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAS RAFAEL, Fajfarjeva

10, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek:
225.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1990; GOGNJAVEC DARKO, Rojska c. 34,
1230 DOMŽALE, osnovni vložek: 450.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; JE-
RAS JOŽICA, Fajfarjeva 10, 1230 DOMŽA-
LE, osnovni vložek: 225.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1990; AJVAZ SLOBO-
DAN, Mostar BIH, MOSTAR, osnovni vlo-
žek: 600.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03471 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/31918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1414399
Firma: ŽANELSA MASNIK & PARTNER,

zaključna dela v gradbeništvu d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Viška cesta 67, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: MASNIK JANKO, Viška ce-

sta 67, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., vstop: 22. 3. 1999; BEZJAK BO-
JAN, Kuršenci 61, 9243 MALA NEDELJA,
odg. s svojim premož., vstop: 30. 3. 2000.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
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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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03472 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/28536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5966647
Firma: ALT INŽENIRING družba za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 11, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUNGERČAR MOJCA, Par-

tizanska c. 18 A, 1381 RAKEK, osnovni vlo-
žek: 751.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 9. 1996; ŽERJAL VLADIMIR, Tržaška c.
54, 6230 POSTOJNA, osnovni vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1996; ŠALEHAR JURIJ BOŽIDAR, Notranj-
ska c. 25, 1380 CERKNICA, osnovni vlo-
žek: 375.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03473 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/17588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5768365
Firma: APROM trgovina d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 11, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 3.337.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALAUF STANE, Steletova

ulica 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
3.337.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03474 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/24671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5810167
Firma: ARTERIKA založba d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savska cesta 3a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.178.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANČNIK MILENA AMA-

LIJA, Archinetova 13, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.110.780 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 7. 1993; KLANČNIK JOŽE, Ar-
chinetova 13, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 892.980 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993; BENDA MARKO, Zadobrovška
cesta 76, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 174.240 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03475 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/32603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1482815
Firma: ASQUINI - TRATAR IN DRUŽBE-

NIK Trgovina in storitve d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v mestni log 55, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: TRATAR ANDREJ, Kajuho-

va ulica 30, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 25. 11. 1999; VALEN-
TINČIČ MAJDA, VIPOLŽE 6, 5212 VIPOL-
ŽE, DOBROVO V BRDIH, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 25. 11. 1999.

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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03476 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/33473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1526553
Firma: AVANTIS, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Kamniška ulica 25, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRLIĆ IVAN, Zeverka 32,

ZAGREB, osnovni vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03477 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/23750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5798841
Firma: AVISA podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: Dunajska 58, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANGELESKI ZLATKO, Bidi-

maš 22/6, PRILEP, osnovni vložek:
5.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 12.
1999.

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
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teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03478 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/07591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5390532
Firma: A.V.T. podjetje za uvoz-izvoz,

posredništvo svetovanje in trgovino,
d.o.o., Levčeva ulica 15, Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levčeva ulica 15, 1234 MEN-
GEŠ

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK ANDREJ, Glavarjeva

ul. 15, 1234 MENGEŠ, osnovni vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03479 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/29759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1215604
Firma: AVIX, biro storitve in trgovina

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

govornostjo
Sedež: Cesta na Svetje 74 a, 1215

MEDVODE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABNIK PRIMOŽ, Vaše 15

D, 1215 MEDVODE, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
2001.

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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-

su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03480 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/22472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5742897
Firma: BAJSI podjetje za trgovske,

proizvodnje in intelektualne storitve,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Znojile pri Krki 31, 1301 KRKA
Osnovni kapital: 4.260.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUKMAN DUŠAN, Znojile

pri Krki, 1301 KRKA, osnovni vložek:
4.260.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03481 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/22916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5784492
Firma: BOŠTRANS Mednarodni tran-

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

govornostjo
Sedež: Novo Polje cesta III/21a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.703.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUMBERGER BOJAN,

Novo Polje cesta III/21A, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 1.651.500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 15. 4. 1993; ŠTUMBERGER
ZVONKA, Novo Polje cesta III/21 A, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 51.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz so-
dnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
- za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
spodarske družbe ali upnika gospodarske dru-
žbe 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-64764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03482 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/06366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5359139
Firma: TEGRA proizvodno, storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Linhartova 60, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADOVANOVIČ DRAGAN, Ig

126 B, 1292 IG, osnovni vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03483 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/08559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5418984
Firma: NAVILAND podjetje za trgovino

in proizvodnjo, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Koseška cesta 8

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koseška c. 8, 1117 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.080,00 SIT
Ustanovitelji: GRADIŠEK IZTOK, Ledar-

ska 17, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1990; ŠPENDE GABRIJELA, Križišnikova 4,
1215 MEDVODE, osnovni vložek: 751.080
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03484 z dne 20. 5.
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2003 pod št. vložka 1/14598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5543550
Firma: AGROTIME export-import,

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

govornostjo
Sedež: Cesta dveh cesarjev 389,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.362.000,00 SIT
Ustanovitelji: GEORGIEVSKI PETRA, Ru-

sjanov trg 1, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.840.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1991; GEORGIEVSKI ZORAN, Ce-
sta dveh cesarjev 389, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.840.500 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 12. 1991; GEORGIEVSKI IVAN,
Cesta dveh cesarjev 387, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 1.840.500 SIT, ne od-
govarja, vstop: 15. 5. 1994; RISTOV VEN-
CO, Rašiška 11, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 1.840.500 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03485 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/22954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5769370
Firma: DONADONI trgovina, proizvod-

nja, inženiring in storitve d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šišenska 60, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.504.939,40 SIT
Ustanovitelji: VRBINC JOŠKO, Šišenska

60, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.354.445,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 5. 1993; LONGAR JANEZ, Konrada Ba-
bnika 10, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 75.247 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1994; KERN BOŠTJAN, Kokrica, Betonova
34, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 75.247
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03486 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/02478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5293626
Firma: ROS ENGINEERING, podjetje

za informatiko, proizvodnjo, organizaci-
jo in trženje, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Gradnikove brigade 6,
1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.516.390,00 SIT
Ustanovitelji: AL-DAGHISTANI MARIJA,

Cesta Jaka Platiše 1, 4000 KRANJ, osnovni
vložek: 1.516.390 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03487 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/25689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5862302
Firma: ADROVIĆ IN DRUGI, gradbeni

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

odgovornostjo
Sedež: Trg talcev 8, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: ADROVIĆ ALIJA, Trg talcev

8, 1240 KAMNIK, odg. s svojim premož.,
vstop: 15. 7. 1994; ADROVIĆ BISERA, Trg
talcev 8, 1240 KAMNIK, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 15. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03488 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/26526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5898170
Firma: FREEART MRAK & MRAK d.n.o.,

podjetje za umetniško ustavrjanje in po-
ustvarjanje, Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 29, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRAK MARTA, Kersnikova

ulica 20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 9. 5. 1995; MRAK MITJA, Kersniko-
va ulica 20, 1234 MENGEŠ, osnovni vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 9. 5. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03489 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/02686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5299713
Firma: GRAF podjetje za računalniški

inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Savska c. 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POBERAJ DANILO, Ulica

Bratov Učakar 8, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 470.220,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 10. 1989; SIMČIČ MIROSLAV,
Kolodvorska 12a, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 420.220,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 10. 1989; TURK MIRKO, Kidri-
čeva 101, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 2.073 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 10.
1989; ŽEMVA DAMJAN, Cesta v Podboršt
15, 1231 ČRNUČE LJUBLJANA, osnovni
vložek: 607.486 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 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
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sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03490 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/12438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5497191
Firma: FLOYD MOBI posredništvo

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

govornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.880.300,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOVIĆ MILICA, Ul. bra-

če Radiča 127, VIROVITICA, osnovni vlo-
žek: 1.880.300 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03491 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/13040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5516820
Firma: FITTICH - SECURICOR Podje-

tje za varovanje premoženja d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v Gorice 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.533.600,00 SIT
Ustanovitelji: RŽEHAK DAVOR, Nikole Te-

sle 11, ZAGREB, HRVAŠKA, osnovni vložek:
10.080 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1993;
MARIJAN IVICA, Ulica Ivana Roba 32, 8000
NOVO MESTO, osnovni vložek: 1.523.520
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 10. 1999.

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 upnika go-

spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03492 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/22980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5855039
Firma: FISHBONE Gostinstvo, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Topniška 70, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPAČ ROMAN, Topniška

70, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.600.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03493 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/27190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5926092
Firma: GOTTAS, POGLAJEN podjetje

za turizem, trgovino in propagando, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Gornji trg 17, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: POGLAJEN IVAN, Gornji trg

17, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1995; MERVAR PETER, Linhartova
15, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
24. 10. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03494 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/27613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5936268
Firma: EKVIST KOSIĆ & CO. d.n.o.,

Proizvodno trgovsko storitveno podjetje
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tacenska 29, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: KOSIĆ STANISLAV, Brileje-
va 4, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 4. 3. 1996; KOSIĆ SLAVICA,
Brilejeva 4, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., vstop: 4. 3. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03495 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/29327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1196383
Firma: DMT družba za trgovino in po-

slovne storitve d.o.o. Ljubljana, Rožna
dolina c. VIII/33

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna dolina c. VIII/33, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROLC MATJAŽ, Poljanski

nasip 28, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 5. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03496 z dne 20. 5.
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2003 pod št. vložka 1/03172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5328128
Firma: SENCA d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, storitve in trgovino, Kamnik,
Bergantova 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Berganotva 3, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.610.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRTAČIČ TOMAŽ, Bergan-

tova 3, 1240 KAMNIK, osnovni vložek:
1.610.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 32. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz so-
dnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči:
- za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
spodarske družbe ali upnika gospodarske dru-
žbe 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-64779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03497 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/29035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1124323
Firma: VETRUS trgovinsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Letališka 3
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Letališka 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIRSA MARKO, BRILEJE-

VA 19, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1998.

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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03498 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/31106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1304453
Firma: GRANIT. ING Kamnoseštvo, tr-

govina in zastopanje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnje Stranje 6, 1242 STA-
HOVICA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKO DRUŠTVO ZA

PROIZVODSTVO, PROMET I USLUGI GRA-
NITI INŽENERING - Bećir, d.o.o. el, Eksport
- Import, Tetovo, Ul. Jane Sandanski br. 77,
TETOVO, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 5. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03562 z dne 22. 5.
2003 pod št. vložka 1/28104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5950171
Firma: EKOS IGOR IN JULIJANA KON-

ČAN podjetje za raziskave, izobraževa-
nje in mejne znanosti, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubgojna 5, 1354 HORJUL
Ustanovitelji: KONČAN IGOR JURI, Ljub-

gojna 5, 1354 HORJUL, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 17. 5. 1996; KONČAN JULIJA-
NA, Ljubgojna 5, 1354 HORJUL, odg. s
svojim premož., vstop: 17. 5. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03649 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/07947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5421713
Firma: ROVES TRADES d.o.o. Domža-

le, predstavništva, trgovske storitve in za-
stopanje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Antona Skoka 3, 1230 DOM-
ŽALE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAFNER ROBERT, Antona

Skoka 3, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1990; MULLER HAFNER VERA, Antona
Skoka 3, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03650 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/10916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5463491
Firma: SEMPRE trgovina z vozili,

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

govornostjo
Sedež: Roška 2 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HREN ANDREJ, Pot v Hra-

stovec 023, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE,
osnovni vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 7. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03651 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/15203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5873738
Firma: RIPO-ZA podjetje za storitve in

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

govornostjo
Sedež: Grablovičeva 28, 1000 LJUB-

LJANA
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Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN ANTON, Novosad-

ska 10, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 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 upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03652 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/16215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5662583
Firma: MUSTAVAR & CO. k.d. trgovina,

storitve in prevozi
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Šmartinska c. 152/a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUSTAVAR ZLATKO, Ul.

Martina Karpana 6, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 8.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 20. 3. 1992; BARTOL VLA-
STA, Martina Krpana 6, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 8.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 2. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03653 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/16298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5591449
Firma: PLASMES Podjetje za trgovino,

posredovanje in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Poljanska 20

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljanska 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.623.000,00 SIT

Ustanovitelji: NIKOLIĆ DRAGAN, Ulica
Malči Beličeve 65, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.623.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03654 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/21435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5823633
Firma: ROSCO APG d.o.o., podjetje za

trgovino, trgovino na drobno z umetni-
škimi izdelki, zastopanje in posredništvo,
Ljubljana, Nazorjeva ul. 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.845.006,30 SIT
Ustanovitelji: ROSCO GOLF & TRAVEL

D.O.O., LJUBLJANA, Nazorjeva 2, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 904.053 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 7. 1996; GOLOB
SLEKOVEC ALENKA, Ulica Metoda Mikuža
6, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
479.886,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1998; SLEKOVEC ROMAN, Ulica
Metoda Mikuža 6, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 461.067 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 12. 1998.

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 zač-
ne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziro-
ma delničarja gospodarske družbe ali upni-
ka gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vlo-
ži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-64808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03655 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/22465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5747686
Firma: TE - SA TRADE trgovina in aran-

žerstvo d.o.o. Logatec, Tovarniška 8
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Tovarniška 8, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIBERT RAJKO, Pavšičeva

20, 1370 LOGATEC, osnovni vložek:
1.495.700 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1993; ŽIBERT MIRA, Pavšičeva 20, 1370
LOGATEC, osnovni vložek: 4.300 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03656 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/25525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5859352
Firma: SMREKAR & CO. proizvodnja,

trženje, storitve, k.d. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožna dolina c. II/3, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPOGLAVŠEK NADA, Ti-

tova 93, 1433 RADEČE, osnovni vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
17. 5. 1994; SMREKAR EDVARD, Huba-
dova 13, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 17. 5. 1994; KITAK ANDREJ, Hla-
dnikova 24, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 17. 5. 1994; LUKŠIČ FRANC, Voj-
kova 85, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 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 del-
ničarja gospodarske družbe ali upnika go-
spodarske družbe od objave sklepa o izbri-
su v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-64810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03657 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/29345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1194607



Stran 3192 / Št. 55 / 9. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Firma: SATEING TELEKOMUNIKACIJE
telekomunikacijski inženiring d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trpinčeva 39, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.430.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIKOLIĆ ROBERT, Jakče-

va ul. 24, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 810.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1997; NIKOLIĆ PREDRAG, Jakčeva
ul. 24, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
810.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1997; S.T.I. TELECOM, TELEKOMUNIKA-
CIJSKI INŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA,
PROLETERSKA 4, Proletarska 4, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 405.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1997; KANAL
8, PODJETJE ZA INFORMIRANJE, TELE-
KOMUNI - KACIJE, MARKETING IN TRGO-
VINO, D.O.O., LJUBLJANA, Ob Ljubljanici
36, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
405.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
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 izreku navedena gospodarska
družba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Ura-
dnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odlo-
čalo višje sodišče.

Sr-64811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03658 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/30425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1273159
Firma: NEPTUN INTERNATIONAL trgo-

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

govornostjo
Sedež: Gornji trg 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AMBREKOVIĆ JADRAN-

KA, Cirkovci 71, ZAGREB, osnovni vložek:
1.490.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1997; MATOH BARBARA, Meliko-
va 46, 1108 LJUBLJANA, osnovni vložek:
10.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
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 zač-
ne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziro-
ma delničarja gospodarske družbe ali upni-

ka gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vlo-
ži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-64812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03659 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/32731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1488872
Firma: ROSO družba za gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: Cesta Radomeljske čete 24,

1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR ROK, Ilovški

štradon 61, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1999.

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 zač-
ne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziro-
ma delničarja gospodarske družbe ali upni-
ka gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vlo-
ži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-64813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03660 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/33121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 1526456
Firma: S2S Trgovina, gostinstvo in sto-

ritve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Resljeva 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAVTAR SIMEON, Selanov

trg 5, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
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 zač-
ne teči: - za gospodarsko družbo od vroči-
tve sklepa o izbrisu - za družbenika oziro-
ma delničarja gospodarske družbe ali upni-
ka gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vlo-
ži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

CELJE

Sr-64712
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00671 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/03216/00 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: 5580099
Firma: AFORMAT trgovska družba,

d.o.o., Celje
Skrajšana firma: AFORMAT, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medlog 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: HERMAN MALGAJ, Cinkar-

niška pot 2, 3000 CELJE, osnovni vložek:
1.608.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALGAJ HERMAN, Cinkarniška pot
2, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64713
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00672 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/05562/00 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: 5815134
Firma: LAMUT d.o.o., podjetje za trgo-

vino, storitve, proizvodnjo in servis Slo-
venske Konjice

Skrajšana firma: LAMUT, d.o.o., Sloven-
ske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrava 1/b, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAMUT LEOPOLD, Dobra-

va 1b, 3210 SLOVENSKE KONJICE, osnov-
ni vložek: 1.550.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; LAMUT TEREZIJA, Dobrava
1b, 3210 SLOVENSKE KONJICE, osnovni
vložek: 25.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; LAMUT ALEŠ, Dobrava 1b, 3210
SLOVENSKE KONJICE, osnovni vložek:
25.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAMUT LEOPOLD, Dobrava 1/b,
3210 SLOVENSKE KONJICE, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
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konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64714
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00712 z dne 20. 5. 2003
pod št. vložka 1/01436/00 na podlagi pr-
vega odstavka 35. člena Zakona o finan-
čnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5348404
Firma: KATJUŠA, d.o.o. Trgovina, pro-

izvodnja, zunanja trgovina Ulica Pohor-
skega bataljona 15 63214 ZREČE

Skrajšana firma: KATJUŠA, d.o.o. Ulica
Pohorskega bataljona 15, 63214

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Pohorskega bataljona
15,  3214 ZREČE

Osnovni kapital: 1.662.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANČIČ TATJANA, Ul. Po-

horskega bataljona 15, 3214 ZREČE,
osnovni vložek: 1.662.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JANČIČ TATJANA, Ul. Pohorskega ba-
taljona 15, 3214 ZREČE, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64717
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00769 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/03035/00 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: 5509378
Firma: WEISS Fizično varovanje ob-

jektov, sejmov, prevzem denarja in dra-
gocenih kovin, d.o.o. Celje, Miličinske-
ga 11

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

govornostjo
Sedež: Milčinskega 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: WEISS NADA, Miličinske-

ga 11, 3000 CELJE, osnovni vložek:
743.795,25 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; WEISS ADRIJANA, Miličinskega 11,
3000 CELJE, osnovni vložek: 252.068,25
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; WEISS
OLIVER, Miličinskega 11, 3000 CELJE,
osnovni vložek: 252.068,25 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; WEISS DUŠAN, Mili-
činskega 11, 3000 CELJE, osnovni vložek:
252.068,25 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor WEISS DUŠAN, Milčinskega 11,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-

konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64719
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00770 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/03510/00 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: 5570107
Firma: A & M ANTEJA zastopanje in

trgovina, d.o.o. Kocenova 4, Celje
Skrajšana firma: A & M ANTEJA, d.o.o.

Kocenova 4
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kocenova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.802.632,00 SIT
Ustanovitelji: KODELA MARKO, Bezen-

škovo Bukovje 11b, 3213 FRANKOLOVO,
osnovni vložek: 651.366 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; KOLAR-DORIČ ALENKA, Po-
horska 6, 3000 CELJE, osnovni vložek:
499.901 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
RAMŠAK CVETKA, Milčinskega 9, 3000
CELJE, osnovni vložek: 651.365 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KODELA MARKO, Lopata 26, 3000
CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64721
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00771 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/04890/00 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: 5710278
Firma: MIRAN TRADE, proizvodnja, tr-

govina, storitve, d.o.o. Gaj 11, Šmarje pri
Jelšah

Skrajšana firma: MIRAN TRADE, d.o.o.,
Gaj 11, Šmarje pri Jelšah

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gaj 11, 3240 ŠMARJE PRI JEL-
ŠAH

Osnovni kapital: 1.684.500,00 SIT
Ustanovitelji: FAJS MIRAN, Gaj 11, 3240

ŠMARJE PRI JELŠAH, osnovni vložek:
1.684.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FAJS MIRAN, Gaj 11, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64723
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00772 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/06476/00 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: 5933889
Firma: JOSTSS - ČANŽEK IN DRUGI,

gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JOSTSS - ČANŽEK IN

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

odgovornostjo
Sedež: Javorjeva 4, 3000 CELJE
Ustanovitelji: ČANŽEK JOŽEF, Javorjeva

ulica 4, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 0. 0. 0; SAKELŠEK SONJA,
Javorjeva ulica 4, 3000 CELJE, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ČANŽEK JOŽEF, Javorjeva ulica 4,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; družbenik SAKELŠEK SO-
NJA, Javorjeva ulica 4, 3000 CELJE, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64724
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00773 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/02061/00 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: 5410142
Firma: SAVINJKA Glasbeno - estradna

agencija, d.o.o. Polzela
Skrajšana firma: SAVINJKA, d.o.o. Pol-

zela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela 103/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK BORIS, Polzela

103, 3313 POLZELA, osnovni vložek:
1.512.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BIZJAK BORIS, Polzela 103, 3313
POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64725
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00774 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/05840/00 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: 5796075
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Firma: URATNIK podjetje za vzdrževa-
nje motornih vozil, d.o.o., Polzela

Skrajšana firma: URATNIK, d.o.o., Pol-
zela

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polzela 146, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 3.246.082,30 SIT
Ustanovitelji: URATNIK DAMJAN, Polzela

146, 3313 POLZELA, osnovni vložek:
3.246.082,30 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URATNIK DAMJAN, Polzela 146,
3313 POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64726
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00775 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/03496/00 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: 5563429
Firma: LESAR & OSTALI, SITUS trgovi-

na in servis, d.n.o.
Skrajšana firma: LESAR & ostali, SITUS,

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

odgovornostjo
Sedež: Migojnice 39 a, 3302 GRIŽE
Ustanovitelji: KOŠEC JANEZ, Migojnice

39 a, 3302 GRIŽE, odg. s svojim premož.,
izstop: 0. 0. 0; LESAR ROZALIJA, Migojni-
ce 39 a, 3302 GRIŽE, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik LESAR ROZALIJA, Migojnice 39 a,
3302 GRIŽE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo kot družbenik, posamično; družbe-
nik KOŠEC JANEZ, Migojnice 39 a, 3302
GRIŽE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo
kot družbenik, posamično.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64727
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00776 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/04862/00 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: 5709008
Firma: JOŠTOV MLIN Trgovina, stori-

tve in kmetijstvo, d.o.o. Celje
Skrajšana firma: JOŠTOV MLIN, d.o.o.

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medlog 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.198.203,00 SIT

Ustanovitelji: FUNTEK PRIMOŽ, Pame-
če 100, 2380 SLOVENJ GRADEC, osnov-
ni vložek: 2.188.203 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; FUNTEK KATJA, Pameče
100, 2380 SLOVENJ GRADEC, osnovni
vložek: 10.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FUNTEK PRIMOŽ, Pameče 100,
2380 SLOVENJ GRADEC, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64728
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00777 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/05339/00 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: 5731542
Firma: A - MONT, izvajalni inženiring,

d.o.o. Velenje, Kardeljev trg 1
Skrajšana firma: a - MONT, d.o.o., Vele-

nje, Kardeljev trg 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kardeljev trg 1, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NUKIČ ADEM, Kardeljev trg

1, 3320 VELENJE, osnovni vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NUKIČ ADEM, Kardeljev trg 1, 3320
VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64729
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00778 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/04621/00 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: 5703808
Firma: SALON TADEJA mednarodno

trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: SALON TADEJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčev trg 2, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 3.425.414,00 SIT
Ustanovitelji: MAROŠA IVANKA, Čopova

2, 3270 LAŠKO, osnovni vložek: 50.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; STANIČ
TADEJA, Čopova 2, 3270 LAŠKO, osnovni
vložek: 3.375.414 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAROŠA IVANKA, Čopova 2, 3270

LAŠKO, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; direktor STANIČ TADEJA, Čopova
2, 3270 LAŠKO, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64730
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00779 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/05085/00 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: 5943426
Firma: DD COMERCE trgovina, proiz-

vodnja, inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: DD COMERCE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celjska cesta 5, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 1.655.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORJAK MIRAN, Celjska

cesta 5, 3270 LAŠKO, osnovni vložek:
1.655.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HORJAK MIRAN, Celjska cesta 5,
3270 LAŠKO, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64731
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00780 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/04393/00 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: 5865000
Firma: CIZELJ & DRUŽABNIKI - FIN’AS

trgovsko storitveno podjetje d.n.o.
Skrajšana firma: CIZELJ & DRUŽABNI-

KI - FIN’AS, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Celje, 3000 CELJE
Ustanovitelji: CIZELJ BERNARD, MILI-

ČINSKEGA 8, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož., izstop: 0. 0. 0; CIZELJ JOŽEFA,
MILIČINSKEGA 8, 3000 CELJE, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik CIZELJ BERNARD, MILIČINSKEGA
8, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; družbenik CIZELJ JOŽE-
FA, MILIČINSKEGA 8, 3000 CELJE, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.
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Sr-64732
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00781 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/03821/00 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: 5601177
Firma: MIG servis in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: MIG d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zagrad 101, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORČIČ MILAN, Za-

grad 101, 3000 CELJE, osnovni vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GREGORČIČ MILAN, Zagrad 101,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

LJUBLJANA

Sr-64740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02153 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/23385/00 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: 5790581
Firma: TIMCO Nove tehnologije,

d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 14
Skrajšana firma: TIMCO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miklošičeva 14, 1000 LJUB-

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

va 14, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.603.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUNC BOJAN, Miklošičeva 14, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03171 z dne 12. 5.
2003 pod št. vložka 1/24679/00 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:

Firma: BABILON COMPANY Import -
Export d.o.o., Trubarjeva 74, Ljubljana

Skrajšana firma: BABILON & Co d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 74, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: YASIN AHMED MOHAM-

MED, ING, Box 227 - 8011, GRAZ GRAZ,
osnovni vložek: 100.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 23. 10. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor YASIN AHMED MOHAMMED, Box
227 - 8011, GRAZ, razrešitev: 23. 10.
2000, zastopa družbo brez omejitev.

Sr-64742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03284 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/12599/00 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: 5499518
Firma: PUST Engineering d.o.o. Trbov-

lje, Majcenova 22
Skrajšana firma: PUST d.o.o. Trbovlje,

Majcenova 22
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Majcenova 22, 1420 TRBOV-

LJE
Osnovni kapital: 1.675.276,50 SIT
Ustanovitelji: PUST TONE, Majcenova

22, 1420 TRBOVLJE, osnovni vložek:
1.675.276,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUST TONE, Majcenova 22, 1420
TRBOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03285 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/15922/00 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: 5591287
Firma: WONKY Trgovsko podjetje,

d.o.o., Litija, Ljubljanska cesta 1
Skrajšana firma: WONKY, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 1, 1270 LI-

TIJA
Osnovni kapital: 1.582.500,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN SUZANA, Volkmer-

jeva c. 24, 2250 PTUJ, osnovni vložek:
791.250 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
PETERŠIČ MIRKO, Volkmerjeva c. 24,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 791.250 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KOREN SUZANA, Volkmerjeva c. 24, 2250
PTUJ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-

tev; prokurist PETERŠIČ MIRKO, Volkmerjeva
c. 24, 2250 PTUJ, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03286 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/19825/00 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: 5671655
Firma: ZEOS podjetje za zastopstva,

ekonomiko, organizacijo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 20

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklošičeva 20, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.504.505,00 SIT
Ustanovitelji: BERTALANIČ ALEKSAN-

DER, Cesta XVIII. divizije 72, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 1.504.505 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik AHAC JANA, Postojnska 27, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa ne-
omejeno; zastopnik BERTALANIČ ALEK-
SANDER, Cesta XVIII. divizije 72, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa ne-
omejeno; zastopnik EMRI IGOR, Grampov-
čanova 17, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03287 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/29832/00 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: 1195832
Firma: VZHAJAJOČE SONCE, NAR-

TNIK IN OSTALI svetovanje in sprostitev,
d.n.o.

Skrajšana firma: VZHAJAJOČE SONCE,
NARTNIK IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Založnikova 48, 1351 BRE-
ZOVICA

Ustanovitelji: NARTNIK EDITA, Založni-
kova 48, 1351 BREZOVICA, odg. s svojim
premož., izstop: 0. 0. 0; NARTNIK VALEN-
TIN, Založnikova 48, 1351 BREZOVICA,
odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik NARTNIK EDITA, Založnikova 48,
1351 BREZOVICA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
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konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03288 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/31468/00 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: 1339524
Firma: VRTNARSTVO ROŽCA d.o.o.,

storitve in trgovina
Skrajšana firma: VRTNARSTVO ROŽCA

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

govornostjo
Sedež: Studenec 48, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENT-SLOVENSKO ZDRU-

ŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Vilharjeva
22, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČ NACE, Papirniški trg 18,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03289 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/16403/00 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: 5606837
Firma: ZIKO Export - import, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Prušnikova 81, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.574.875,00 SIT
Ustanovitelji: MALNAR REMZI, Prušniko-

va 81, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.574.875 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MALNAR REMZI, Prušnikova 81,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03290 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/25856/00 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: 5871948
Firma: ČASAR & GOLD COMPACT dru-

žba za storitve in svetovanje d.n.o., Ljub-
ljana, Vojkova 87

Skrajšana firma: ČASAR & GOLD COM-
PACT d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 87, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ČASAR VIDA, Tržaška 6,

1000 LJUBLJANA, odg. s svojim premož.,
izstop: 0. 0. 0; ČASAR SREČKO, Tržaška
cesta 6, 1000 LJUBLJANA, odg. s svojim
premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ČASAR VIDA, Tržaška 6, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev, kot vodja družbe in neomejen za-
stopnik.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03291 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/28611/00 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: 5953286
Firma: KSENJA trgovsko podjetje

d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: KSENJA d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartinska c. 152, hala 8A,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARN BRONKA, Beblerjev

trg 10, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARN BRONKA, Beblerjev trg 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03292 z dne 14. 5.
2003 pod št. vložka 1/35245/00 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: 1300156
Firma: PREDATOR TRADE, gostinstvo,

gradbeništvo, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PREDATOR TRADE

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

govornostjo

Sedež: Plešičeva 37, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIŠIĆ RUSMIR, Povšetova

ulica 1, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠIŠIĆ RUSMIR, Povšetova ulica 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03629 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/11139/00 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: 5793378
Firma: SAROM trgovina in proizvodnja,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SAROM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOUTING STUDIO, SPOL.

S R.O., Šimonova 1106/9 PSČ 160 00,
PRAHA 6-REPY, osnovni vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOCHMAN MIROSLAV, Šimonova
1106/9, PSČ 160 00, PRAHA 6-REPY, raz-
rešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03630 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/11999/00 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: 5488184
Firma: TM INŽENIRING svetovanje, tr-

govanje, gostinstvo, turizem, d.o.o. Polje
351 b, Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: TM INŽENIRING d.o.o.
Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 351 b, 1260 LJUBLJA-
NA-POLJE

Osnovni kapital: 1.534.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRUM ANTON, Novo Polje

c. XVII/16, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
osnovni vložek: 772.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; GRUM MARJAN, Novo Polje
c. XVII/16, 1211 LJUBLJANA-POLJE,
osnovni vložek: 762.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRUM MARJAN, Novo Polje c.
XVII/16, 1211 LJUBLJANA-POLJE, razreši-
tev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03631 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/29739/00 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: 1213792
Firma: SARA GTS, ARSLANOSKI S.

gradbeništvo, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: SARA GTS, ARSLANO-

SKI S. k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Tovarniška 3, 1370 LOGATEC
Ustanovitelji: ARSLANOSKI SAIT, Pod-

gorci, S. Podgorci, STRUGA, MAKEDONI-
JA, odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0;
ARSLANOSKI RAMIS, Podgorci, S. Podgor-
ci, STRUGA, MAKEDONIJA, osnovni vložek:
300 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ARSLANOSKI SAIT, Podgorci, S. Pod-
gorci, STRUGA, MAKEDONIJA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; prokurist AR-
SLANOSKI RAMIS, Podgorci, S. Podgorci,
STRUGA, MAKEDONIJA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03632 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/23078/00 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: 5775299
Firma: JIFE trgovsko in storitveno po-

djetje, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: JIFE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novakova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FEHIMOVIČ IGOR, Nova-

kova 1, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
50.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
FEHIMOVIČ JANA, Novakova ulica 1, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.450.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FEHIMOVIČ JANA, Novakova ulica 1,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; zastopnik FEHIMOVIČ
IGOR, Novakova 1, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-

konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03633 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/23636/00 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: 5812542
Firma: PROKOB MCT podjetje za po-

slovno svetovanje in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: PROKOB MCT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 158, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 9.424.520,00 SIT
Ustanovitelji: VERSCHATSE DIDIER, Col-

legepleim 20/18, HARELBEKE, osnovni vlo-
žek: 1.649.291 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; VAN SCHEPDAEL MARC, Gračan-
ska c. 134, ZAGREB, osnovni vložek:
1.649.291 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
VALENČIČ VLADIMIR, Maroltova 13, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 6.125.938 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALENČIČ VLADIMIR, Maroltova 13,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03634 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/28774/00 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: 5959390
Firma: SIFA trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SIFA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 149 A, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVŠIN PETER, Raubarko-

manda 1, 6230 POSTOJNA, osnovni vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOVŠIN PETER, RAVBARKOMANDA
1, 6230 POSTOJNA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03635 z dne 26. 5.

2003 pod št. vložka 1/31737/00 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: 1399721
Firma: R & M TRADE Trgovina, gostin-

stvo in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: R & M TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preglov trg 1, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSIĆ RADOMIR, Preglov

trg 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.470.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; KADIĆ NEBOJŠA, V. Ćetkovića
27/18, KOSOVSKA MITROVICA, osnovni
vložek: 630.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSIĆ RADOMIR, Preglov trg 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; prokurist KADIĆ NE-
BOJŠA, V. Ćetkovića 27/18, KOSOVSKA
MITROVICA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03636 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/11043/00 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: 5462142
Firma: PEMA podjetje za marketing in

poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana, Bra-
tovževa ploščad 3

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

govornostjo
Sedež: Bratovževa ploščad 3, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.513.145,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK MILAN, Krivec 3,

1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.513.145 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETEK MILAN, Krivec 3, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03637 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/08968/00 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: 5422787
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Firma: PALMAS podjetje za zastopa-
nje, izvoz-uvoz, trgovina na debelo in dro-
bno, Kamnik d.o.o.

Skrajšana firma: PALMAS, Kamnik
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Perkova 5, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.522.500,00 SIT
Ustanovitelji: BUNIĆ ZORAN, Perkova 5,

1240 KAMNIK, osnovni vložek: 761.250
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; BUNIĆ
ALENKA, Perkova 5, 1240 KAMNIK, osnov-
ni vložek: 761.250 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor BUNIĆ ZORAN, Perkova 5, 1240 KAM-
NIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03638 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/28576/00 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: 5966787
Firma: LOTOS - 3 LESJAK IN OSTALI

Proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: LOTOS - 3 LESJAK IN

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

odgovornostjo
Sedež: Agrokombinatska cesta 10,

1260 LJUBLJANA-POLJE
Ustanovitelji: LESJAK BRANKO, Agro-

kombinatska cesta 10, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 0. 0. 0; LESJAK ROZINA,
Agrokombinatska cesta 10, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 1.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LESJAK BRANKO, Agrokombinatska
cesta 10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; družbenik
LESJAK ROZINA, Agrokombinatska cesta
10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
namestnik direktorja zastopa neomejeno.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03639 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/29024/00 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: 1124897
Firma: RM PROJECT ŠPENDAL & CO.

projektiranje, inženiring, gostinstvo in tu-
rizem d.n.o.

Skrajšana firma: RM PROJECT ŠPEN-
DAL & CO. d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ŠPENDAL MARJETKA,
Ljubljanska 7, 1295 IVANČNA GORICA,
osnovni vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 0. 0. 0; KOREN STANI-
SLAV, Cesta Andreja Bitenca 116 a, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.000 SIT,
odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠPENDAL MARJETKA, Ljubljanska 7,
1295 IVANČNA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; zastopnik KOREN
RAFAEL, Linhartova 62, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03640 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/18110/00 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: 5628156
Firma: RAČUNALNIŠKI INŽENIRING

KRAIN, KRŽAN & CO, d.n.o. Domžale
Skrajšana firma: KRAIN, Kržan, d.n.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Matije Tomca 4, 1230 DOM-

ŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRŽAN BOGDAN, Ulica

Matije Tomca 4, 1230 DOMŽALE, osnovni
vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 0. 0. 0; KRŽAN MARUŠA, Ulica Ma-
tije Tomca 4, 1230 DOMŽALE, osnovni vlo-
žek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor KRŽAN BOGDAN, Ulica Matije Tomca 4,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; zastopnik KRŽAN MARUŠA, Uli-
ca Matije Tomca 4, 1230 DOMŽALE, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03641 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/23120/00 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: 5776732
Firma: LESJAN d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,

marketing, storitve, zunanjo trgovino.
Ljubljana

Skrajšana firma: LESJAN d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stožice 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.541.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAROVT JANEZ, Stožice

40, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.541.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAROVT JANEZ, Stožice 40, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03642 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/26770/00 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: 5567211
Firma: MARCOMTIM trgovsko in zasto-

pniško podjetje d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: MARCOMTIM d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Poljanska 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CESAR ANTON, Ajdovska

1, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, osnovni
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ROVŠEK MIRKO, Miklošičeva 22,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
ŽIBERNA IRENA, Jamnikarjeva ulica 25,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CESAR ANTON, Ajdovska 1, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; direktor ROVŠEK
MIRKO, Miklošičeva 22, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev;
direktor ŽIBERNA IRENA, Jamnikarjeva uli-
ca 25, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03643 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/16605/00 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: 5687896
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Firma: KOY & KUŠAR CO. zasebno po-
djetje za proizvodnjo, trgovino in druge
storitvene dejavnosti, Ljubljana, Ex-
port-import, d.n.o.

Skrajšana firma: KOY & Kušar Co,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brilejeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUŠAR JANEZ, Brilejeva 8,

1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 8.000
SIT, odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0;
KUŠAR OLGA, Brilejeva 8, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 2.000 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KUŠAR JANEZ, Brilejeva 8, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03644 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/04341/00 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: 5319722
Firma: KANDORFER Hladilni sistemi,

d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska ulica 112,
Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Tbilisijska ulica 112, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLICA ŽELJKO, Polan-

škova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KANDORFER ALEŠ, Slovenska ce-
sta 30, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03645 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/13166/00 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: 5506492
Firma: KAMELIJA podjetje za trgovi-

no, posredovanje in zunanjetrgovinske
posle, d.o.o., Valvazorjev trg 9/b, Litija

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

govornostjo

Sedež: Valvazorjev trg 9/b, 1270 LI-
TIJA

Osnovni kapital: 1.901.896,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEFANEC MAJDA, Toma-

zinova 4, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, osnov-
ni vložek: 1.901.896 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠTEFANEC MAJDA, Tomazinova 4,
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03646 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/32084/00 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: 1414330
Firma: JANESA podjetje za gostinsko

dejavnost d.o.o.
Skrajšana firma: JANESA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška cesta 35, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FROLICH MILAN, Tržaška

cesta 35, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; PEČAVAR DUŠAN, Ljubljanska ce-
sta 80, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FROLICH MILAN, Tržaška cesta 35,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; zastopnik PEČAVAR
DUŠAN, Ljubljanska cesta 80, 1230 DOM-
ŽALE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03647 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/04067/00 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: 5320470
Firma: KARTOLINA trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o., Ljubljana, Dolenj-
ska c. 94

Skrajšana firma: KARTOLINA d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjska c. 94, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT

Ustanovitelji: SMOLE SONJA, Dolenjska
cesta 94, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMOLE SONJA, Dolenjska cesta 94,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03648 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/14549/00 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: 5543509
Firma: LUANA LTD storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 5, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUSODO DARJONO, Tivol-

ska cesta 38, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HUSODO DARJONO, Tivolska cesta
38, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03661 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/32564/00 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: 1468448
Firma: PIK & TRATAR krovsko klepar-

ska dela, k.d.
Skrajšana firma: PIK & TRATAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Topole 30, 1234 MENGEŠ
Ustanovitelji: TRATAR ROMAN, Topole

30, 1234 MENGEŠ, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 0. 0. 0; TRATAR ANEMARI,
Topole 30, 1234 MENGEŠ, osnovni vlo-
žek: 50.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRATAR ROMAN, Topole 30, 1234
MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
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jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03662 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/30340/00 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: 1271474
Firma: STUDIO KVATERNIK, MAROVT

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

Skrajšana firma: STUDIO KVATERNIK,
MAROVT & CO, 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., izstop: 0. 0. 0; RIFL CVETKA,
Ljubljanska 1b, 1240 KAMNIK, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KVATERNIK JANEZ, Ljubljanska 1b,
1240 KAMNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; prokurist RIFL CVETKA, Ljub-
ljanska 1b, 1240 KAMNIK, razrešitev:
0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03663 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/29342/00 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: 1197070
Firma: SRENAČ trgovina in servis

športne opreme d.o.o. Kamnik
Skrajšana firma: SRENAČ d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Perovo 27, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK NATAŠA, Ul. bor-

cev za severno mejo 42, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 1.500.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK NATAŠA, Ul. borcev za sever-
no mejo 42, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03664 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/18285/00 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: 5663164
Firma: VEPARK INŽENIRING Gradbeni

in strojni inženiring, storitve, d.o.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: VEPARK INŽENIRING
Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zakrajškova 29, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.100,00 SIT
Ustanovitelji: KANELLOPULOS TADEJ, Po-

trčeva 12, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
500.033,34 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KANELLOPULOS HELENA, Zakrajškova 29,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
500.033,33 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KANELLOPULOS ALEKSANDER, Zakrajško-
va 29, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
500.033,33 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KANELLOPULOS HELENA, Zakraj-
škova 29, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03665 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/11423/00 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: 5471524
Firma: SMER 21 Podjetje za uvoz-iz-

voz, trgovino na veliko in malo, d.o.o.
Skrajšana firma: SMER 21 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: PTC Loka, Robova 6, 1360 VR-

HNIKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUHADOLNIK MIRJAM,

Opekarska 8, 1360 VRHNIKA, osnovni vlo-
žek: 750.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ERBEŽNIK FRANC, Jerajeva 1/a,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SUHADOLNIK MIRJAM, Opekarska
8, 1360 VRHNIKA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; družbenik ERBEŽNIK
FRANC, Jerajeva 1/a, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03666 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/10459/00 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: 5448646
Firma: PARTNERSTVO Trgovsko usluž-

no podjetje d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PARTNERSTVO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška cesta 42 a, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.607.220,00 SIT
Ustanovitelji: VRANKOVIĆ DJORDJE, Vo-

dnikova 38, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.607.220 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRANKOVIĆ DJORDJE, Vodnikova
38, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03667 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/10257/00 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: 5445680
Firma: TEGOLA DESIGN družba za or-

ganizacijski inženiring, gradbeno opera-
tivo in turizem, d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: TEGOLA design, d.o.o.
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Prevoje 6, 1210
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.908.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK BORUT, Kunaverje-

va 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.908.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEČNIK BORUT, Kunaverjeva 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03668 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/05732/00 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: 5825628
Firma: TIARA 1 export-import in trgo-

vina d.o.o.
Skrajšana firma: TIARA 1 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Štihova 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORIĆ POLJANŠEK MOJ-

CA, Topniška 70, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 2.102.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BORIĆ POLJANŠEK MOJCA, Got-
ska 9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03669 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/04370/00 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: 5519489
Firma: TIMTRA špedicija in mednaro-

dni transport - export - import, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preglov trg 6, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.551.159,00 SIT
Ustanovitelji: KOMAC VOJKO, Podgor-

ska 2, 1330 KOČEVJE, osnovni vložek:
1.551.159 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOMAC VOJKO, Podgorska 2, 1330
KOČEVJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03729 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/21492/00 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: 5717566
Firma: EXIMPOS trgovina, gostinstvo,

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

Skrajšana firma: EXIMPOS d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljanska cesta 1, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.516.929,00 SIT
Ustanovitelji: MODRIJAN NEVENKA, Po-

ljanska 1, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.516.929 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MODRIJAN NEVENKA, Poljanska 1,

1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03730 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/30464/00 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: 1278550
Firma: BUM, KOBE & CO. marketing in

storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BUM, KOBE & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: Prijateljeva ulica 15, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: KOBE BOŠTJAN, Prijatelje-

va ulica 15, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0; GLAŽAR MIHA,
Žaucerjeva ulica 2 A, 1000 LJUBLJANI, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOBE BOŠTJAN, Prijateljeva ulica 15,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; družbenik GLAŽAR MI-
HA, Žaucerjeva ulica 2 A, 1000 LJUBLJA-
NI, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03731 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/03613/00 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: 5313481
Firma: BIBA proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: BIBA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brilejeva ul. 6, 1117 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAHIMIĆ MUHAMED, S.

Čorovića 263, BIJELJINA, osnovni vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAHIMIĆ MUHAMED, S. Čorovića
263, BIJELJINA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; prokurist SMOGAVEC FRANC,
Hraše 6, 1216 SMLEDNIK, razrešitev:
0. 0. 0; prokurist RAHIMIĆ ESEDA, S.
Čorovića 263, BIJELJINA, razrešitev: 0. 0. 0;
prokurist RAHIMIĆ MUHAREM, S. Čorovića
263, BIJELJINA, razrešitev: 0. 0. 0; proku-
rist RAHIMIĆ MIRSAD, S. Ćorovića 263, BI-
JELJINA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03732 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/13386/00 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: 5523028
Firma: CENTER ZA RAZVOJ Podjetje

za inženiring, d.o.o. Ljubljana, Tržaška
cesta 40

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK FRANJA, Novi

dom 13, 1420 TRBOVLJE, osnovni vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MARINKO ANTON, Trg svobode 32, 1420
TRBOVLJE, osnovni vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OCEPEK FRANJA, Novi dom 13,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; zastopnik MARINKO AN-
TON, Trg svobode 32, 1420 TRBOVLJE,
razrešitev: 0. 0. 0, pomočnik direktorja, v
pravnem prometu zastopa podjetje brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03733 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/28659/00 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: 5985722
Firma: DAMASK orientalsko pekar-

stvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DAMASK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jarška 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HANUNA KARIM, Trubarje-

va 42, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik HANUNA KARIM, Trubarjeva 42,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev kot poslovodja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.
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Sr-64828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03734 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/21828/00 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: 5730619
Firma: COMMIS podjetje za projekti-

ranje, zastopanje, posredovanje in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 55, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROTAR LILI, Maroltova 16,

1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.517.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROTAR LILI, Maroltova 16, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03735 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/24223/00 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: 5840686
Firma: ARTHA TRADE podjetje za tr-

govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARTHA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.196.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRELIH MIRO, Brodarjev trg

4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.196.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRELIH MIRO, Brodarjev trg 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03737 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/32462/00 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: 1453025
Firma: BUDO CENTER ZMAJ podjetje

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

Skrajšana firma: BUDO CENTER ZMAJ
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jamova cesta 50, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARIČ ERVIN, Jamova ce-

sta 50, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KARIČ ERVIN, Jamova cesta 50,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03738 z dne 28. 5.
2003 pod št. vložka 1/21829/00 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: 5914892
Firma: CIKER avtoprevozništvo, d.o.o.

Ljubljana,
Skrajšana firma: CIKER, d.o.o. Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna dolina, C. V/29, 1111

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.585.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMAR VOJKO, Rožna do-

lina c. V/29, 1111 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.585.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRIMAR VOJKO, Rožna dolina c.
V/29, 1111 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03807 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/21587/00 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: 5717434
Firma: RESAN gradbeništvo - trgovina

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

govornostjo
Sedež: Lepodvorska 22, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.563.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVMEDOSKI ABIB, Podgor-

ci, STRUGA, osnovni vložek: 1.563.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AVMEDOSKI ABIB, Podgorci, STRU-
GA, razrešitev: 0. 0. 0; prokurist SOLDAT
SLAVKO, Cankarjeva ulica 3, 8270 KRŠKO,
razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03808 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/31231/00 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: 1338889
Firma: TAXI-TAXI DOLINAR & CO. pre-

vozništvo d.n.o.
Skrajšana firma: TAXI-TAXI DOLINAR &

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

odgovornostjo
Sedež: Studenec 48 b, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: DOLINAR ALEKSANDER,

Beletova 31, 1000 LJUBLJANA, odg. s svo-
jim premož., izstop: 0. 0. 0; DOLINAR VI-
TOMIR, Studenec 48 B, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLINAR ALEKSANDER, Beletova
31, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0;
direktor DOLINAR VITOMIR, Studenec 48
B, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03809 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/09573/00 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: 5440220
Firma: VAKA trgovina in storitve,

d.o.o., Log 1, Hrastnik
Skrajšana firma: VAKA, d.o.o., Log 1,

Hrastnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Log 1, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 1.666.280,00 SIT
Ustanovitelji: SOTOŠEK DRAGO, Velič-

kova 14, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
833.140 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MAK JOŽE, Novi log 13, 1430 HRASTNIK,
osnovni vložek: 833.140 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SOTOŠEK DRAGO, Veličkova 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; direktor MAK JOŽE, No-
vi log 13, 1430 HRASTNIK, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.
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Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03810 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/17639/00 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: 5660076
Firma: VRTNARSTVO JJ d.o.o., podje-

tje za proizvodnjo, uvoz izvoz, trgovino
in posredništvo, Zagradec

Skrajšana firma: VRTNARSTVO JJ
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fužina 7, 1303 ZAGRADEC
Osnovni kapital: 1.794.100,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOŠ AVGUŠTIN, Fužina

7, 1303 ZAGRADEC, osnovni vložek:
897.050 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MARUŠIČ SONJA, Fužina 7, 1303 ZAGRA-
DEC, osnovni vložek: 897.050 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist JAKOŠ AVGUŠTIN, Fužina 7, 1303
ZAGRADEC, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03811 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/11899/00 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: 5485223
Firma: ŠIBER podjetje za proizvodnjo

in trgovinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠIBER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Suhadole 55, 1218 MOSTE PRI

KOMENDI
Osnovni kapital: 1.633.400,00 SIT
Ustanovitelji: BERGINC BRIGITA, Prušni-

kova 53, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 816.700 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ADILOVIĆ MISHAK, Raduhovce,
TUTIN, osnovni vložek: 816.700 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BERGINC BRIGITA, Prušnikova 53,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0; zasto-
pnik ADILOVIĆ MISHAK, Raduhovce, TUTIN,
razrešitev: 0. 0. 0, namestnik direktorja.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03812 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/32891/00 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: 1489216
Firma: TOTRA PLUS proizvodnja po-

zamenterijskih izdelkov d.o.o.
Skrajšana firma: TOTRA PLUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trpinčeva 39, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 4.651.753,00 SIT
Ustanovitelji: TOTRA TEKSTIL podjetje

pozamenterijskih izdelkov, d.d., Trpinčeva
39, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
4.651.753 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽUŽEK DUŠAN, Šišenska cesta 50B,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03813 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/20149/00 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: 5674603
Firma: ŠKVORC & CO podjetje za trgo-

vino, storitve, gradbeništvo, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ŠKVORC & CO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 1.500.066,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKVORC ALEN, Ižanska

cesta 375, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 750.033 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; ŠKVORC DRAGAN, Ižanska cesta
375, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
750.033 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŠKVORC ALEN, Ižanska cesta 375,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev kot pomočnik direktorja;
direktor ŠKVORC DRAGAN, Ižanska cesta
375, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03814 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/19655/00 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: 5653622
Firma: WR-MARC trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: WR-MARC d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štihova 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAVIČEVIĆ PREDRAG, TI-

VATSKA 13, 2273 PODGORICA, osnovni
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist SAVIČEVIĆ PREDRAG, TIVATSKA 13,
2273 PODGORICA, razrešitev: 0. 0. 0; di-
rektor SKOBIR ZMAGO, ŠTIHOVA 26, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03815 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/08587/00 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: 5415055
Firma: VITAVOS KOPRIVNIKAR IN ČLA-

NI d.n.o. trgovina, šport in rekreacija, Za-
jelše

Skrajšana firma: VITAVOS KOPRIVNI-
KAR IN ČLANI d.n.o. Zajelše

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zajelše 8, 1262 DOL PRI LJUB-
LJANI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPRIVNIKAR STANISLAV,

Zajelše 8, 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
osnovni vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim
premož., izstop: 0. 0. 0; KOPRIVNIKAR
MARKO, Zajelše 8, 1262 DOL PRI LJUB-
LJANI, osnovni vložek: 1.000 SIT, odg. s
svojim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOPRIVNIKAR STANISLAV, Zajelše 8,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev; direktor KO-
PRIVNIKAR MARKO, Zajelše 8, 1262 DOL
PRI LJUBLJANI, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev, kot komercialni direktor.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03821 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/19192/00 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:
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Matična številka: 5641985
Firma: HARMAL, ROSIĆ Zaključna de-

la v gradbeništvu, k.d.
Skrajšana firma: HARMAL, ROSIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pot k sejmišču 30, 1231 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROSIĆ ĐEMIL, Nova Trav-

nička 32, DONJI VAKUF, BIH, osnovni vlo-
žek: 90.000 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 15. 5. 2003; ADROVIĆ AMEL, Klav-
čičeva ulica 7, 1240 KAMNIK, osnovni vlo-
žek: 10.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROSIĆ ĐEMIL, Nova Travnička 32,
DONJI VAKUF, BIH, razrešitev: 15. 5. 2003,
zastopa brez omejitev; prokurist ADROVIĆ
AMEL, Klavčičeva ulica 7, 1240 KAMNIK,
razrešitev: 15. 5. 2003.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03822 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/02009/00 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:

Firma: OMNIA kompleksni inženiring -
v ustanavljanju

Pravnoorg. oblika:
Sedež: Titova 16, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BARIĆ RUŽA MARIJA, XXXI.

divizije 7, 4000 KRANJ, ostalo, izstop: 15. 5.
2003; DRŽANIČ JASMINA, Brejčeva 15,
1230 DOMŽALE, ostalo, izstop: 15. 5.
2003; SVETIČIČ BRANKO, Volče 36, 5220
TOLMIN, ostalo, izstop: 15. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik DRŽANIČ JASMINA, Brejčeva 15,
1230 DOMŽALE, razrešitev: 15. 5. 2003.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/03823 z dne 29. 5.
2003 pod št. vložka 1/22984/00 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: 5759188
Firma: OBAD - PRIREDITVE podjetje

za varovanje prireditev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OBAD - PRIREDITVE

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

govornostjo
Sedež: Grablovičeva ulica 30, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.234.000,00 SIT

Ustanovitelji: MARCIUŠ DUŠAN, Glinško-
va ploščad 1, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.161.680 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 5. 2003; PELKO FRANC, Kristanova 2,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 670.200
SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 5. 2003; SKOK
DAVORIN, LJUBLJANSKA CESTA 39, 1293
ŠMARJE SAP, osnovni vložek: 223.400 SIT,
ne odgovarja, izstop: 15. 5. 2003; KUSIĆ
STANKO, PREGLOV TRG 2, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 178.720 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 15. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARCIUŠ DUŠAN, Glinškova plo-
ščad 1, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
15. 5. 2003, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

MARIBOR

Sr-64715
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00768 z dne 19. 5.
2003 pod št. vložka 1/10043/00 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: 5986532
Firma: WIDIL proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: Tržaška 37 A, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEŽAK VOJMIR, Ulica Je-

lenčevih 36, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, osnov-
ni vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TEŽAK VOJMIR, Ulica Jelenčevih 36,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, razrešitev: 8. 5.
2003, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64716
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00769 z dne 19. 5.
2003 pod št. vložka 1/05313/00 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: 5658683
Firma: TJAŠA TEX podjetje za trgovi-

no in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TJAŠA TEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Majeričeva 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.524.326,00 SIT
Ustanovitelji: STERNAD BRANKA, Ma-

jeričeva 12, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-

žek: 1.524.326 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRANKA STERNAD, Majeričeva 12,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64718
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00770 z dne
19. 5. 2003 pod št. vložka 1/10741/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1462652
Firma: KICA IN DRUGI gradbeništvo in

storitve d.n.o.
Skrajšana firma: KICA IN DRUGI d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kalohova ulica 12, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.200,00 SIT
Ustanovitelji: KICA IKMETE - gradbeni te-

hnik, S. Delogožda, STRUGA R MAKEDO-
NIJA, osnovni vložek: 400 SIT, odg. s svo-
jim premož., izstop: 8. 5. 2003; KICA MI-
ZAFER - gradbeni delavec, Delogožda,
SRUGA R MAKEDONIJA, osnovni vložek:
400 SIT, odg. s svojim premož., izstop: 8. 5.
2003; KRASNIQI MUSLI - gradbeni dela-
vec, Nekovac, GLOGOVAC ZRJ, osnovni
vložek: 400 SIT, odg. s svojim premož., iz-
stop: 8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik KICA IKMETE, S. Delogožda, STRU-
GA R MAKEDONIJA, razrešitev: 8. 5. 2003,
zastopa brez omejitev; družbenik KICA MI-
ZAFER, Delogožda, SRUGA R MAKEDONI-
JA, razrešitev: 8. 5. 2003, zastopa brez
omejitev; družbenik KRASNIQI MUSLI, Ne-
kovac, GLOGOVAC ZRJ, razrešitev: 8. 5.
2003, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64720
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00771 z dne 19. 5.
2003 pod št. vložka 1/10519/00 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: 1338056
Firma: INSULT, Trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Ptujska c. 184, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: LUKIĆ TONI, Goce Delče-
va ulica 23, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 5. 2003; PEŠIĆ ZORAN, Ljubljanska uli-
ca 27/b, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 5.
2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LUKIĆ TONI, Goce Delčeva ulica 23,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003, za-
stopa brez omejitev; direktor PEŠIĆ ZORAN,
Ljubljanska ulica 27/b, 2000 MARIBOR, raz-
rešitev: 8. 5. 2003, zastopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64722
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00772 z dne 19. 5.
2003 pod št. vložka 1/06454/00 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: 5659213
Firma: KOVAČ storitve, trgovina in

gradbeništvo d.o.o.
Skrajšana firma: KOVAČ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 29/a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 1.509.405,20 SIT
Ustanovitelji: TUŠEK JASNA, Svetozarev-

ska 22, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
1.509.405,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TUŠEK JASNA, Svetozarevska 22,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64733
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00784 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/03396/00 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: 5450942
Firma: AGROING Proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob gozdu 19, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAUKO IVAN, Ob gozdu

19, 2342 RUŠE, osnovni vložek: 1.502.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MAUKO IVAN, Ob gozdu 19, 2342
RUŠE, razrešitev: 8. 5. 2003, zastopa brez
omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64734
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00785 z dne
20. 5. 2003 pod št. vložka 1/09054/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5419760
Firma: ČUKI družba za gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 8, 2314 ZGOR-

NJA POLSKAVA
Osnovni kapital: 1.515.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVEC ALENKA, Tom-

šičeva ulica 11, 9000 MURSKA SOBOTA,
osnovni vložek: 1.515.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUKOVEC NADA, Tomšičeva ulica 11,
9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev: 8. 5.
2003.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64735
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00786 z dne
20. 5. 2003 pod št. vložka 1/10202/00
na podlagi prvega odstavka 35. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1197134
Firma: CLIFF-ZORMAN & CO. Trgovi-

na, storitve, gostinstvo, gradbeništvo in
proizvodnja d.n.o.

Skrajšana firma: CLIFF-ZORMAN & CO.
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Fochova ul. 11, 2000 MARI-
BOR

Ustanovitelji: ZORMAN SIMON - strojnik,
trgovec, Fochova ulica 11, 2000 MARIBOR,
odg. s svojim premož., izstop: 8. 5. 2003;
VOLMAJER JOLANDA - trgovka, Potrčeva
ulica 4, 2000 MARIBOR, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZORMAN SIMON, Fochova ulica 11,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003, za-
stopa brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64736
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00787 z dne 20. 5.
2003 pod št. vložka 1/09003/00 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: 5829143
Firma: BRAMAR trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: Na poljanah 41, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKOFIČ DANILO, Aškerče-

va 16, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 5.
2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠKOFIČ DANILO, Aškerčeva 16,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003, za-
stopa podjetje brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64737
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00788 z dne 21. 5.
2003 pod št. vložka 1/07049/00 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: 5681774
Firma: BRINELI proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: BRINELI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska c. 48, 2230 LENART V

SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 1.527.300,00 SIT
Ustanovitelji: FURUNDŽIĆ NIKOLA,

Obrežna ulica 135, 2000 MARIBOR, osnov-
ni vložek: 763.650 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 5. 2003; OLETIČ-WEISSENSTEINER SO-
NJA, Ptujska cesta 48, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH, osnovni vložek:
763.650 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 5.
2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OLETIČ-WEISSENSTEINER SONJA,
Ptujska cesta 48, 2230 LENART V SLO-
VENSKIH GORICAH, razrešitev: 8. 5. 2003,
zastopa brez omejitev; prokurist
FURUNDŽIĆ NIKOLA, Obrežna ulica 135,
2000 MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Sr-64739
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00837 z dne 27. 5.
2003 pod št. vložka 1/10322/00 na podla-
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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: 1253131
Firma: A MARKET trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: A MARKET d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova ulica 12, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.953.431,00 SIT
Ustanovitelji: ZVER DUŠAN - prvi poslov-

ni delež, Engelsova 42, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 1.447.181 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 8. 5. 2003; ZVER DUŠAN - drugi
poslovni delež, Engelsova 42, 2000 MARI-
BOR, osnovni vložek: 1.506.250 SIT, ne
odgovarja, izstop: 8. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZVER DUŠAN, Engelsova 42, 2000
MARIBOR, razrešitev: 8. 5. 2003, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

NOVA GORICA

Sr-64710
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00363 z dne
30. 5. 2003 pod št. vložka 1/03074/00 na
podlagi 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: 5762944
Firma: TRIGEL Proizvodnja živil in tr-

govina d.o.o. Kobarid
Skrajšana firma: TRIGEL d.o.o. Koba-

rid
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krilanova 10, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAJROSKI RIZO, POD-

GORCI, STRUG STRUGA, osnovni vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist VITEŽNIK KSENIJA, DELPINOVA 14,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 0. 0. 0;
direktor TAIROSKI RIZO, PODGORCI,
STRUGA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev, brez sklepa skupščine ne sme
sklepati poslov nad vrednostjo 10.000,00
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju banke slovenije za DEM na dan skle-
nitve posla; ostalo TAIROSKI NEDIM, POD-
GORCI, STRUGA, razrešitev: 0. 0. 0, kot
namestnik direktorja zastopa brez omejitev,
brez sklepa skupščine ne sme sklepati po-
slov nad vrednostjo 10.000,00 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju banke
slovenije za DEM na dan sklenitve posla.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-

jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomoč-
nega sklepa po Zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

PTUJ

Sr-64709
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2003/00172 z dne 26. 5.
2003 pod št. vložka 1/09517/00 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: 5939445
Firma: ANDAL - SCHRAMM IN ZOREC

podjetje za računalniške in grafične sto-
ritve, trgovino in posredništvo d.n.o.

Skrajšana firma: ANDAL d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Selska cesta 34, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHRAMM ANDREAS, Sel-

ska cesta 37, 2250 PTUJ, osnovni vložek:
1.000 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
0. 0. 0; ZOREC ALEŠ, Selska cesta 34,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 1.000 SIT, odg.
s svojim premož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik SCHRAMM ANDREAS, Selska cesta
37, 2250 PTUJ, razrešitev: 0. 0. 0; družbe-
nik ZOREC ALEŠ, Selska cesta 34, 2250
PTUJ, razrešitev: 0. 0. 0.

Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Za-
konu o finančnem poslovanju podjetij. Sub-
jekt vpisa izbrisan na podlagi pravnomočne-
ga sklepa po Zakonu o finančnem poslova-
nju podjetij.

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-5862
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/02305 z dne 28. 4.
2003 pod št. vložka 1/07826/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1789759
Firma: NIVO PGM, Proizvodnja grad-

benega materiala, d.o.o.
Skrajšana firma: NIVO PGM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Savinjske čete 17, 3310

ŽALEC
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NIVO, gradnje in ekologija,

d.d. Celje, Lava 11, 3000 CELJE, osnovni
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop
15. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SENIČ DANILO, Gotovlje 105, 3310
ŽALEC, imenovanje: 15. 11. 2002.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 28. 4. 2003; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin, vpis 28. 4. 2003; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo, vpis
28. 4. 2003; 01420 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev, vpis 28. 4.
2003; 02010 Gozdarstvo, vpis 28. 4.
2003; 02020 Gozdarske storitve, vpis
28. 4. 2003; 05010 Ribolov, vpis 28. 4.
2003; 05020 Ribogojstvo, vpis 28. 4.
2003; 14110 Pridobivanje okrasnega in
gradbenega kamna, vpis 28. 4. 2003;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de, vpis 28. 4. 2003; 14130 Pridobivanje
skrilavcev, vpis 28. 4. 2003; 14210 Prido-
bivanje gramoza in peska, vpis 28. 4. 2003;
14220 Pridobivanje gline in kaolina, vpis
28. 4. 2003; 14500 Pridobivanje drugih ru-
dnin in kamnin, vpis 28. 4. 2003; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa, vpis 28. 4. 2003; 20200 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč, vpis 28. 4. 2003;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 28. 4.
2003; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že, vpis 28. 4. 2003; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 28. 4. 2003;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja, vpis 28. 4. 2003; 26520 Proiz-
vodnja apna, vpis 28. 4. 2003; 26530 Pro-
izvodnja mavca, vpis 28. 4. 2003; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, vpis 28. 4. 2003; 26620 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
28. 4. 2003; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice, vpis 28. 4. 2003; 26640
Proizvodnja malte, vpis 28. 4. 2003; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa,
vpis 28. 4. 2003; 26660 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis
28. 4. 2003; 26700 Obdelava naravnega
kamna, vpis 28. 4. 2003; 27340 Vlečenje
žice, vpis 28. 4. 2003; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov, vpis
28. 4. 2003; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva, vpis 28. 4. 2003;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev, vpis 28. 4. 2003;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 28. 4.
2003; 28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
28. 4. 2003; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 28. 4. 2003;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 28. 4.
2003; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod, vpis 28. 4. 2003;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, vpis 28. 4. 2003; 29520 Proiz-
vodnja rudarskih in gradbenih strojev, vpis
28. 4. 2003; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, vpis 28. 4. 2003;
35110 Gradnja in popravilo ladij, vpis 28. 4.
2003; 37200 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov, vpis 28. 4. 2003; 40111
Proizvodnja električne energije v HE, vpis
28. 4. 2003; 40113 Druga proizvodnja elek-
trične energije, vpis 28. 4. 2003; 40120
Prenos električne energije, vpis 28. 4.
2003; 40131 Distribucija električne energi-
je, vpis 28. 4. 2003; 40221 Distribucija pli-
nastih goriv po plinovodni mreži, vpis 28. 4.
2003; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode, vpis 28. 4. 2003; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 28. 4.
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2003; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje, vpis 28. 4. 2003; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 28. 4. 2003; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
28. 4. 2003; 45230 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov, vpis
28. 4. 2003; 45240 Gradnja vodnih objek-
tov, vpis 28. 4. 2003; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
28. 4. 2003; 45310 Električne inštalacije,
vpis 28. 4. 2003; 45320 Izolacijska dela,
vpis 28. 4. 2003; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 28. 4.
2003; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 28. 4. 2003; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 28. 4. 2003; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 28. 4. 2003; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 28. 4. 2003; 45441 Steklarska
dela, vpis 28. 4. 2003; 45442 Pleskarska
dela, vpis 28. 4. 2003; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 28. 4. 2003;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev, vpis 28. 4. 2003; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil, vpis 28. 4. 2003;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
vpis 28. 4. 2003; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 28. 4. 2003; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
28. 4. 2003; 51140 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
28. 4. 2003; 51150 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in na-
prav, drugih kovinskih izdelkov, vpis 28. 4.
2003; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
28. 4. 2003; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 28. 4.
2003; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo drugih določenih izdelkov, vpis
28. 4. 2003; 51190 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov, vpis 28. 4. 2003;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
28. 4. 2003; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 28. 4.
2003; 51820 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 28. 4. 2003; 51900 Druga
trgovina na debelo, vpis 28. 4. 2003;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 28. 4. 2003; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
28. 4. 2003; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 28. 4. 2003; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 28. 4. 2003; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov,
vpis 28. 4. 2003; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, vpis 28. 4. 2003; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln, vpis 28. 4.
2003; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, vpis 28. 4. 2003;
55304 Dejavnost premičnih in provizoričnih
gostinskih obratov, vpis 28. 4. 2003; 55510
Dejavnost menz, vpis 28. 4. 2003; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
28. 4. 2003; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 28. 4. 2003; 60300 Cevovodni tran-
sport, vpis 28. 4. 2003; 61100 Pomorski
promet, vpis 28. 4. 2003; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih, vpis 28. 4.

2003; 62100 Zračni promet na rednih lini-
jah, vpis 28. 4. 2003; 62200 Izredni zračni
promet, vpis 28. 4. 2003; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 28. 4. 2003; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 28. 4. 2003;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 28. 4. 2003; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, vpis 28. 4. 2003; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 28. 4. 2003; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 28. 4. 2003; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
28. 4. 2003; 71220 Dajanje ladij v najem,
vpis 28. 4. 2003; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem, vpis 28. 4. 2003; 71310 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem,
vpis 28. 4. 2003; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 28. 4. 2003;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 28. 4. 2003; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
vpis 28. 4. 2003; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme, vpis 28. 4. 2003; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe, vpis
28. 4. 2003; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah, vpis 28. 4. 2003; 72220
Oskrba z računalniškimi programi in sveto-
vanje, vpis 28. 4. 2003; 72400 Omrežne
podatkovne storitve, vpis 28. 4. 2003;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 28. 4. 2003; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 28. 4. 2003; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, vpis 28. 4. 2003;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
28. 4. 2003; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje, vpis 28. 4. 2003;
74202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko
načrtovanje, vpis 28. 4. 2003; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 28. 4.
2003; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 28. 4. 2003; 74300 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis
28. 4. 2003; 74400 Oglaševanje, vpis
28. 4. 2003; 74873 Druge poslovne dejav-
nosti, d. n, vpis 28. 4. 2003; 80422 Drugo
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposab-
ljanje, d. n, vpis 28. 4. 2003; 92610 Obra-
tovanje športnih objektov, vpis 28. 4. 2003;
92621 Dejavnost marin, vpis 28. 4. 2003;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč, vpis 28. 4. 2003.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno od-
govornostjo je vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 2305/2002 z dne 28. 4.
2003. Opomba: Pri dejavnosti 74.120 vse,
razen revizijske dejavnosti.

KOPER

Rg-4566
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00225 z dne 26. 3.
2003 pod št. vložka 1/06498/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1810006
Firma: INŠTITUT ZA PREVOZ, PRO-

MET, OKOLJE IN LOGISTIKO, KOPER

Skrajšana firma: IPPOL, KOPER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Cesta na Markovec 49, 6000

KOPER
Ustanovitelji: PRIJON MAJDA, Cesta na

Markovec 49, 6000 KOPER, ne odgovarja,
vstop 28. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRIJON MAJDA, Cesta na Markovec
49, 6000 KOPER, imenovanje: 28. 2.
2003.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
26. 3. 2003; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 26. 3. 2003; 22150 Drugo založ-
ništvo, vpis 26. 3. 2003; 72220 Oskrba z
računalniškimi programi in svetovanje, vpis
26. 3. 2003; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 26. 3. 2003; 72400 Omrežne podat-
kovne storitve, vpis 26. 3. 2003; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 26. 3.
2003; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja, vpis
26. 3. 2003; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 26. 3. 2003; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti, vpis 26. 3.
2003; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja, vpis
26. 3. 2003; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 26. 3. 2003; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
26. 3. 2003; 74202 Prostorsko, urbanistič-
no in krajinsko načrtovanje, vpis 26. 3.
2003; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 26. 3. 2003; 74300 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis
26. 3. 2003; 74871 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 26. 3. 2003; 80422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n, vpis 26. 3. 2003;
92511 Dejavnost knjižnic, vpis 26. 3. 2003.

KRANJ

Rg-4536
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00183 z dne 26. 3.
2003 pod št. vložka 1/07203/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1806831
Firma: TODO trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TODO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: PODLUBNIK 292, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: IPAVEC TOMAŽ, PODLU-

BNIK 292, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni
vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop
14. 2. 2003; DOBRAJC DOMEN, PUŠTAL
162, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop 14. 2.
2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IPAVEC TOMAŽ, PODLUBNIK 292,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 14. 2.
2003, zastopa brez omejitev; direktor DO-
BRAJC DOMEN, PUŠTAL 162, 4220 ŠKO-
FJA LOKA, imenovanje: 14. 2. 2003, zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 26. 3. 2003; 50102
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Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
26. 3. 2003; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 26. 3. 2003;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 26. 3. 2003; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 26. 3. 2003; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 26. 3.
2003; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 26. 3. 2003; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 26. 3. 2003; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 26. 3. 2003; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 26. 3. 2003; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, vpis 26. 3. 2003;
50501 Trgovina na drobno z lastnimi motor-
nimi gorivi, vpis 26. 3. 2003; 50502 Posre-
dništvo pri trgovini na drobno z motornimi
gorivi, vpis 26. 3. 2003; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, vpis 26. 3.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 26. 3.
2003; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 26. 3. 2003;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 26. 3.
2003; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 26. 3. 2003;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 26. 3.
2003; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 26. 3. 2003;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo drugih določenih izdelkov, vpis 26. 3.
2003; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 26. 3. 2003; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 26. 3. 2003; 51220 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami, vpis 26. 3. 2003;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
vpis 26. 3. 2003; 51240 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem, vpis 26. 3. 2003;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 26. 3. 2003; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 26. 3.
2003; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 26. 3. 2003; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
26. 3. 2003; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
26. 3. 2003; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 26. 3. 2003; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 26. 3. 2003; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 26. 3. 2003; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci, vpis 26. 3. 2003; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 26. 3.
2003; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom, vpis 26. 3. 2003; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 26. 3.
2003; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napra-
vami, vpis 26. 3. 2003; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 26. 3. 2003; 51450 Trgovina na

debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 26. 3.
2003; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 26. 3. 2003;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 26. 3. 2003; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 26. 3. 2003; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo, vpis 26. 3. 2003; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje, vpis 26. 3. 2003; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 26. 3.
2003; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 26. 3. 2003; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki, vpis
26. 3. 2003; 51810 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 26. 3. 2003;
51820 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, vpis 26. 3. 2003; 51830 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 26. 3.
2003; 51840 Trgovina na debelo z računal-
niško opremo, vpis 26. 3. 2003; 51850 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in opre-
mo, vpis 26. 3. 2003; 51860 Trgovina na
debelo z elektronskimi deli in opremo, vpis
26. 3. 2003; 51870 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 26. 3. 2003; 51880
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 26. 3.
2003; 51900 Druga trgovina na debelo, vpis
26. 3. 2003; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 26. 3. 2003; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 26. 3. 2003; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
26. 3. 2003; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 26. 3. 2003;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 26. 3. 2003; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki, vpis 26. 3. 2003;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 26. 3. 2003;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki, vpis 26. 3. 2003; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, vpis 26. 3. 2003; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki, vpis 26. 3. 2003; 52410 Trgovina na dro-
bno s tekstilom, vpis 26. 3. 2003; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 26. 3.
2003; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 26. 3. 2003;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
26. 3. 2003; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 26. 3. 2003; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 26. 3.
2003; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
26. 3. 2003; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 26. 3. 2003;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 26. 3. 2003;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 26. 3. 2003; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 26. 3. 2003; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 26. 3.
2003; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
26. 3. 2003; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
26. 3. 2003; 52484 Trgovina na drobno s

kurivom, vpis 26. 3. 2003; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
26. 3. 2003; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 26. 3. 2003;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 26. 3. 2003; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n, vpis 26. 3. 2003; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
26. 3. 2003; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 26. 3. 2003; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 26. 3.
2003; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 26. 3. 2003; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
vpis 26. 3. 2003; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih naprav, vpis 26. 3. 2003;
52730 Popravilo ur, nakita, vpis 26. 3.
2003; 52740 Druga popravila izdelkov širo-
ke porabe, vpis 26. 3. 2003; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov, vpis 26. 3.
2003; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 26. 3. 2003;
55220 Dejavnost kampov, vpis 26. 3.
2003; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov, vpis 26. 3.
2003; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvijo, vpis 26. 3. 2003; 55233 Od-
dajanje sob gospodinjstev gostom, vpis
26. 3. 2003; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, vpis 26. 3. 2003; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 26. 3. 2003;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, vpis 26. 3. 2003; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 26. 3.
2003; 55304 Dejavnost premičnih in provi-
zoričnih gostinskih obratov, vpis 26. 3.
2003; 55400 Točenje pijač, vpis 26. 3.
2003; 55510 Dejavnost menz, vpis 26. 3.
2003; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 26. 3. 2003; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 26. 3. 2003; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 26. 3. 2003;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 26. 3.
2003; 60300 Cevovodni transport, vpis
26. 3. 2003; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 26. 3. 2003; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
26. 3. 2003; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 26. 3. 2003; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
26. 3. 2003; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 26. 3. 2003; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 26. 3.
2003; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 26. 3. 2003; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, vpis 26. 3. 2003; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, vpis 26. 3.
2003; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 26. 3. 2003; 71402 Dejavnost video-
tek, vpis 26. 3. 2003; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe, vpis 26. 3.
2003; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 26. 3. 2003; 74700 Čiščenje objektov
in opreme, vpis 26. 3. 2003; 74810 Foto-
grafska dejavnost, vpis 26. 3. 2003; 74820
Pakiranje, vpis 26. 3. 2003; 74851 Preva-
janje, vpis 26. 3. 2003; 74852 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 26. 3.
2003; 74853 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 26. 3. 2003; 74871 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 26. 3. 2003;
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74872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 26. 3. 2003; 74873 Druge po-
slovne dejavnosti, d. n, vpis 26. 3. 2003;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic, vpis 26. 3. 2003; 93021 Frizerska de-
javnost, vpis 26. 3. 2003; 93022 Kozme-
tična dejavnost, vpis 26. 3. 2003; 93023
Pedikerska dejavnost, vpis 26. 3. 2003;
93040 Dejavnost salonov za nego telesa,
vpis 26. 3. 2003; 93050 Druge osebne sto-
ritve, vpis 26. 3. 2003.

Rg-4577
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00242 z dne 17. 3.
2003 pod št. vložka 1/07194/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1813072
Firma: GALERIJA INTERNET ART Tr-

govanje z umetninami in starinami d.o.o.
Skrajšana firma: GALERIJA INTERNET

ART d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: PODLJUBELJ 206, 4290 TR-

ŽIČ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HILDEBRANDT BERND

RUDI, PODLJUBELJ 206, 4290 TRŽIČ,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop 27. 1. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HILDEBRANDT BERND RUDI, POD-
LJUBELJ 206, 4290 TRŽIČ, imenovanje:
27. 1. 2003, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
17. 3. 2003; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 17. 3. 2003; 22150 Drugo založniš-
tvo, vpis 17. 3. 2003; 22220 Drugo tiskar-
stvo, vpis 17. 3. 2003; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, vpis 17. 3. 2003; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 17. 3. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 17. 3. 2003; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 17. 3.
2003; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d. n, vpis 17. 3.
2003; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, vpis 17. 3. 2003; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti, vpis 17. 3. 2003;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah, vpis 17. 3. 2003; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln, vpis 17. 3.
2003; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 17. 3. 2003; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 17. 3. 2003; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, vpis 17. 3. 2003;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 17. 3.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi pro-
grami in svetovanje, vpis 17. 3. 2003;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
17. 3. 2003; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 17. 3. 2003; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 17. 3.
2003; 74400 Oglaševanje, vpis 17. 3.
2003; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
17. 3. 2003; 74820 Pakiranje, vpis 17. 3.
2003; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 17. 3. 2003; 74873 Druge
poslovne dejavnosti, d. n, vpis 17. 3. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje, d. n, vpis 17. 3. 2003;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 17. 3. 2003; 92521 Dejavnost mu-
zejev, vpis 17. 3. 2003.

Rg-6059
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00316 z dne 25. 4.
2003 pod št. vložka 1/07219/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1816543
Firma: CIUS Center za izobraževanje,

usposabljanje in svetovanje, Škofja Loka
Skrajšana firma: CIUS, Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Partizanska 1, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Ustanovitelji: ROZMAN PETRA, Na griču

76, Mlaka pri Kranju, 4000 KRANJ, osnovni
vložek: 30.000 SIT, odgov. do dol. višine,
vstop 10. 3. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROZMAN PETRA, Na griču 76, Mla-
ka pri Kranju, 4000 KRANJ, imenovanje:
10. 3. 2003, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
25. 4. 2003; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 25. 4. 2003; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 25. 4. 2003; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
25. 4. 2003; 22150 Drugo založništvo, vpis
25. 4. 2003; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 25. 4. 2003; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 25. 4.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi pro-
grami in svetovanje, vpis 25. 4. 2003;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
25. 4. 2003; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja,
vpis 25. 4. 2003; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije, vpis 25. 4. 2003; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju dru-
žboslovja, vpis 25. 4. 2003; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike, vpis 25. 4. 2003;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 25. 4. 2003; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 25. 4. 2003;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 25. 4. 2003; 74851 Prevajanje, vpis
25. 4. 2003; 74852 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, vpis 25. 4. 2003; 74871 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
25. 4. 2003; 74873 Druge poslovne dejav-
nosti, d. n, vpis 25. 4. 2003; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje, vpis 25. 4.
2003; 80210 Srednješolsko splošno izobra-
ževanje, vpis 25. 4. 2003; 80220 Srednje-
šolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
vpis 25. 4. 2003; 80301 Višje strokovno izo-
braževanje, vpis 25. 4. 2003; 80302 Visoko
strokovno izobraževanje, vpis 25. 4. 2003;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetni-
ških šol, vpis 25. 4. 2003; 80422 Drugo
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-
nje, d. n, vpis 25. 4. 2003; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve, vpis
25. 4. 2003; 92511 Dejavnost knjižnic, vpis
25. 4. 2003; 92512 Dejavnost arhivov, vpis
25. 4. 2003.

LJUBLJANA

Rg-4765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01189 z dne 20. 3.
2003 pod št. vložka 1/37557/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1806742
Firma: NOVO OKNO prodaja in monta-

ža d.o.o.
Skrajšana firma: NOVO OKNO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodnikova cesta 179, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.125.000,00 SIT
Ustanovitelji: SORČIČ MARKO, Vodniko-

va cesta 179, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 2.125.000 SIT, ne odgovarja, vstop
17. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SORČIČ MARKO, Vodnikova cesta
179, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 17. 2.
2003.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 20. 3.
2003; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
bnega pohištva, vpis 20. 3. 2003; 28511
Prekrivanje kovin s kovino, vpis 20. 3. 2003;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin, vpis 20. 3. 2003; 28520 Splošna
mehanična dela, vpis 20. 3. 2003; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis 20. 3.
2003; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice,
vpis 20. 3. 2003; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, vpis 20. 3. 2003;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proiz-
vodnja prikolic in polprikolic, vpis 20. 3.
2003; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport, vpis 20. 3. 2003;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega, vpis
20. 3. 2003; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, vpis 20. 3. 2003; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov, vpis 20. 3. 2003; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
vpis 20. 3. 2003; 37200 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov, vpis 20. 3. 2003;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 20. 3. 2003; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 20. 3. 2003; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 20. 3. 2003;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, vpis 20. 3. 2003;
45240 Gradnja vodnih objektov, vpis 20. 3.
2003; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 20. 3. 2003; 45310
Električne inštalacije, vpis 20. 3. 2003;
45320 Izolacijska dela, vpis 20. 3. 2003;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 20. 3. 2003; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 20. 3. 2003;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
20. 3. 2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 20. 3. 2003;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 20. 3.
2003; 45441 Steklarska dela, vpis 20. 3.
2003; 45442 Pleskarska dela, vpis 20. 3.
2003; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la, vpis 20. 3. 2003; 45500 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev, vpis 20. 3. 2003;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
vpis 20. 3. 2003; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 20. 3. 2003;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 20. 3. 2003; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 20. 3. 2003;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo, vpis 20. 3. 2003;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
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vin, tehničnih kemikalij, vpis 20. 3. 2003;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 20. 3. 2003; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 20. 3. 2003; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in naprav, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 20. 3. 2003; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov, vpis 20. 3. 2003; 51180 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo drugih do-
ločenih izdelkov, vpis 20. 3. 2003; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 20. 3. 2003; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 20. 3. 2003; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 20. 3. 2003;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 20. 3. 2003; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 20. 3.
2003; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 20. 3. 2003; 51810 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 20. 3.
2003; 51820 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji, vpis 20. 3. 2003; 51840 Trgovina
na debelo z računalniško opremo, vpis 20. 3.
2003; 51850 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in opremo, vpis 20. 3. 2003;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 20. 3. 2003;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
20. 3. 2003; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 20. 3. 2003; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 20. 3.
2003; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 20. 3. 2003; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
20. 3. 2003; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
20. 3. 2003; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 20. 3. 2003; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 20. 3. 2003; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 20. 3. 2003;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
20. 3. 2003; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 20. 3. 2003;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 20. 3. 2003; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 20. 3.
2003; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 20. 3. 2003;
55220 Dejavnost kampov, vpis 20. 3. 2003;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvijo, vpis 20. 3. 2003; 55233 Oddajanje
sob gospodinjstev gostom, vpis 20. 3. 2003;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
20. 3. 2003; 55304 Dejavnost premičnih in
provizoričnih gostinskih obratov, vpis 20. 3.
2003; 55400 Točenje pijač, vpis 20. 3.
2003; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 20. 3. 2003; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 20. 3. 2003; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 20. 3. 2003; 63110 Pre-
kladanje, vpis 20. 3. 2003; 63120 Skladi-
ščenje, vpis 20. 3. 2003; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis
20. 3. 2003; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, vpis 20. 3. 2003;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne poš-
te, vpis 20. 3. 2003; 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 20. 3. 2003; 65220 Drugo

kreditiranje, vpis 20. 3. 2003; 65230 Drugo
finančno posredništvo, d. n, vpis 20. 3.
2003; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 20. 3. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 20. 3. 2003; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 20. 3. 2003; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 20. 3. 2003; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 20. 3. 2003;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 20. 3. 2003; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem, vpis
20. 3. 2003; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 20. 3. 2003; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah, vpis 20. 3.
2003; 72210 Razvoj in založba programskih
paketov, vpis 20. 3. 2003; 72220 Oskrba z
računalniškimi programi in svetovanje, vpis
20. 3. 2003; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 20. 3. 2003; 72400 Omrežne podat-
kovne storitve, vpis 20. 3. 2003; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav, vpis
20. 3. 2003; 74110 Pravno svetovanje, vpis
20. 3. 2003; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 20. 3. 2003; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, vpis 20. 3. 2003;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 20. 3. 2003; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 20. 3. 2003;
74400 Oglaševanje, vpis 20. 3. 2003;
74500 Dejavnost posredovanja in zaposlova-
nja delovne sile, vpis 20. 3. 2003; 74700
Čiščenje objektov in opreme, vpis 20. 3.
2003; 74810 Fotografska dejavnost, vpis
20. 3. 2003; 74820 Pakiranje, vpis 20. 3.
2003; 74852 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje, vpis 20. 3. 2003; 74860 Dejavnost
klicnih centrov, vpis 20. 3. 2003; 74873 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d. n, vpis 20. 3.
2003; 80422 Drugo izobraževanje, izpopol-
njevanje in usposabljanje, d. n, vpis 20. 3.
2003; 92610 Obratovanje športnih objektov,
vpis 20. 3. 2003; 92621 Dejavnost marin,
vpis 20. 3. 2003; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč, vpis 20. 3. 2003;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n,
vpis 20. 3. 2003; 93050 Druge osebne sto-
ritve, vpis 20. 3. 2003; 95000 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem, vpis
20. 3. 2003.

Rg-5593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01474 z dne 14. 4.
2003 pod št. vložka 1/37672/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1809865
Firma: SLOLAST, podjetniško in po-

slovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: Slolast, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dunajska cesta 156, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKUŽ VLADIMIR, Ulica Po-

horskega bataljona 85C, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 350.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop 14. 2. 2003; PRINČIČ MATJAŽ,
Stanežiče 7 E, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID,
osnovni vložek: 350.000 SIT, ne odgovarja,
vstop 14. 2. 2003; REJC IZIDOR, Vodovo-

dna cesta 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 350.000 SIT, ne odgovarja, vstop
14. 2. 2003; SKOK ALOJZ, Cerkova ulica
9, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
350.000 SIT, ne odgovarja, vstop 14. 2.
2003; UDE LOJZE, Krojaška ulica 5, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 350.000 SIT,
ne odgovarja, vstop 14. 2. 2003; ZEMLJA-
RIČ JANEZ, V Murglah 147, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 350.000 SIT, ne
odgovarja, vstop 14. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRINČIČ MATJAŽ, Stanežiče 7 E,
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, imenovanje:
14. 2. 2003.

Dejavnost: 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 14. 4. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 14. 4. 2003; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 14. 4. 2003; 74110 Pravno
svetovanje, vpis 14. 4. 2003; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 14. 4.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 14. 4. 2003.

Rg-5642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01771 z dne 16. 4.
2003 pod št. vložka 1/37709/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1811622
Firma: KREING Poslovno svetovanje in

inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: KREING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savlje 89, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FINNAL NF, Poslovno sveto-

vanje, d.o.o., Kolodvorska 7, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 525.000 SIT, ne od-
govarja, vstop 17. 2. 2003; MIBRA M.B., po-
slovno svetovanje, d.o.o., Gornji trg 4, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 525.000 SIT,
ne odgovarja, vstop 17. 2. 2003; SIXL podje-
tje za poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Spodnji Rudnik I/47, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 525.000 SIT, ne odgovarja,
vstop 17. 2. 2003; SIKOM Podjetje za serij-
sko in individualno konstruirano opremo ter
montažo, d.o.o., Adamičeva c. 37, 1290
GROSUPLJE, osnovni vložek: 525.000 SIT,
ne odgovarja, vstop 17. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOPRIVA ZDENKO, Polica 65, 1290
GROSUPLJE, imenovanje: 17. 2. 2003.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 16. 4. 2003; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 16. 4.
2003; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
16. 4. 2003; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 16. 4. 2003; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 16. 4. 2003; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 16. 4. 2003; 45320 Izolacijska de-
la, vpis 16. 4. 2003; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 16. 4. 2003;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
16. 4. 2003; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 16. 4. 2003; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis 16. 4.
2003; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
16. 4. 2003; 45441 Steklarska dela, vpis
16. 4. 2003; 45442 Pleskarska dela, vpis
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16. 4. 2003; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 16. 4. 2003; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 16. 4.
2003; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 16. 4. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 16. 4. 2003; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 16. 4. 2003; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 16. 4. 2003; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 16. 4. 2003; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 16. 4.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 16. 4. 2003.

Rg-5730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02408 z dne 14. 4.
2003 pod št. vložka 1/37691/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1821890
Firma: VEMI INTER, posredniško, go-

stinsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VEMI INTER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška cesta 150, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELEMIROV MARIJA,

Smrečnikova ulica 32, 8000 NOVO ME-
STO, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne od-
govarja, vstop 2. 4. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TEŠAR SLAVKA, Preglov trg 10, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 2. 4. 2003, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 14. 4. 2003; 51120 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 14. 4. 2003; 51130 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega materi-
ala, vpis 14. 4. 2003; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 14. 4. 2003; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
14. 4. 2003; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 14. 4. 2003; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 14. 4.
2003; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov, vpis 14. 4.
2003; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 14. 4. 2003; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 14. 4. 2003; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 14. 4. 2003; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami, vpis 14. 4. 2003; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 14. 4. 2003; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
14. 4. 2003; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 14. 4. 2003; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 14. 4. 2003; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 14. 4. 2003; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih do-
mov, vpis 14. 4. 2003; 55233 Oddajanje sob
gospodinjstev gostom, vpis 14. 4. 2003;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 14. 4. 2003; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, vpis 14. 4.

2003; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 14. 4. 2003; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, vpis
14. 4. 2003; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 14. 4. 2003; 55304 Dejavnost
premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
vpis 14. 4. 2003; 55305 Dejavnost turistič-
nih kmetij brez nastanitve, vpis 14. 4. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 14. 4. 2003;
55510 Dejavnost menz, vpis 14. 4. 2003;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 14. 4. 2003; 60240 Cestni tovorni pro-
met, vpis 14. 4. 2003; 63110 Prekladanje,
vpis 14. 4. 2003; 63120 Skladiščenje, vpis
14. 4. 2003; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, vpis 14. 4. 2003;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 14. 4. 2003; 65210 Finančni zakup (le-
asing), vpis 14. 4. 2003; 65230 Drugo fi-
nančno posredništvo, d. n, vpis 14. 4. 2003;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 14. 4. 2003; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
14. 4. 2003; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 14. 4. 2003; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 14. 4. 2003; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 14. 4. 2003; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 14. 4. 2003;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 14. 4. 2003; 71220 Dajanje ladij v
najem, vpis 14. 4. 2003; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem, vpis
14. 4. 2003; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, vpis 14. 4. 2003; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 14. 4. 2003;
71402 Dejavnost videotek, vpis 14. 4. 2003;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 14. 4. 2003; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje, vpis 14. 4. 2003; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 14. 4.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 14. 4. 2003; 74400 Oglaševanje,
vpis 14. 4. 2003; 74700 Čiščenje objektov in
opreme, vpis 14. 4. 2003; 74851 Prevajanje,
vpis 14. 4. 2003; 74852 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 14. 4. 2003; 74853
Druga splošna tajniška opravila, vpis 14. 4.
2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti, d.
n, vpis 14. 4. 2003; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve, vpis 14. 4. 2003;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov, vpis 14. 4. 2003; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, vpis 14. 4. 2003; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti, vpis 14. 4. 2003;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
vpis 14. 4. 2003; 93021 Frizerska dejavnost,
vpis 14. 4. 2003; 93022 Kozmetična dejav-
nost, vpis 14. 4. 2003.

Rg-6394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01724 z dne 23. 4.
2003 pod št. vložka 1/37739/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1811517
Firma: PALAČA NEPREMIČNINE d.o.o.
Skrajšana firma: PALAČA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Dolenjskega odreda 8,

1295 IVANČNA GORICA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKO MELITA, Ul. Dolenj-

skega odreda 8, 1295 IVANČNA GORICA,
osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop 15. 2. 2003; PLAVEC DUŠAN, Ul.
Dolenjskega odreda 8, 1295 IVANČNA GO-
RICA, osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne
odgovarja, vstop 15. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERKO MELITA, Ul. Dolenjskega
odreda 8, 1295 IVANČNA GORICA, imeno-
vanje: 15. 2. 2003; direktor PLAVEC DU-
ŠAN, Ul. Dolenjskega odreda 8, 1295 IVAN-
ČNA GORICA, imenovanje: 15. 2. 2003.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 23. 4. 2003; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, vpis 23. 4. 2003; 01250 Reja drugih
živali, vpis 23. 4. 2003; 22110 Izdajanje
knjig, vpis 23. 4. 2003; 22120 Izdajanje ča-
sopisov, vpis 23. 4. 2003; 22130 Izdajanje
revij in periodike, vpis 23. 4. 2003; 22150
Drugo založništvo, vpis 23. 4. 2003; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
23. 4. 2003; 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 23. 4. 2003; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 23. 4. 2003;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 23. 4. 2003; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 23. 4. 2003; 45320
Izolacijska dela, vpis 23. 4. 2003; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 23. 4. 2003; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 23. 4. 2003; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela, vpis 23. 4.
2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 23. 4. 2003; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 23. 4. 2003;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
23. 4. 2003; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev, vpis 23. 4. 2003; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 23. 4.
2003; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov, vpis 23. 4. 2003; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 23. 4. 2003;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 23. 4. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 23. 4. 2003; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 23. 4.
2003; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 23. 4. 2003;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
23. 4. 2003; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 23. 4. 2003; 74150 De-
javnost holdingov, vpis 23. 4. 2003; 74400
Oglaševanje, vpis 23. 4. 2003; 74700 Či-
ščenje objektov in opreme, vpis 23. 4.
2003; 74852 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 23. 4. 2003; 74853 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 23. 4.
2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti,
d. n, vpis 23. 4. 2003; 80422 Drugo izo-
braževanje, izpopolnjevanje in usposablja-
nje, d. n, vpis 23. 4. 2003; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, vpis 23. 4. 2003;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n,
vpis 23. 4. 2003.

Rg-6527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02170 z dne 30. 4.
2003 pod št. vložka 1/37783/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 1820931
Firma: ALPINEON razvoj in raziskave,

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

govornostjo
Sedež: Ulica Iga Grudna 15, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽGANEC GROS JERNEJA,

Letenice 16, 4204 GOLNIK, osnovni vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, vstop 24. 3.
2003; ŽGANEC MARIO, Letenice 16, 4204
GOLNIK, osnovni vložek: 2.750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop 24. 3. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽGANEC MARIO, Letenice 16, 4204
GOLNIK, imenovanje: 24. 3. 2003; proku-
rist ŽGANEC GROS JERNEJA, Letenice 16,
4204 GOLNIK, imenovanje: 24. 3. 2003.

Dejavnost: 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev, vpis 30. 4. 2003; 30020 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov, vpis 30. 4. 2003; 31400 Proiz-
vodnja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij, vpis 30. 4. 2003; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk,
vpis 30. 4. 2003; 31610 Proizvodnja elek-
trične opreme za stroje in vozila, vpis 30. 4.
2003; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, vpis 30. 4. 2003; 32100 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent, vpis 30. 4. 2003;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav,
vpis 30. 4. 2003; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
s, vpis 30. 4. 2003; 33100 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov, vpis 30. 4. 2003; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op, vpis 30. 4. 2003; 33300 Proiz-
vodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje, vpis 30. 4. 2003; 33400 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske opre-
me, vpis 30. 4. 2003; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 30. 4. 2003; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 30. 4.
2003; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 30. 4. 2003;
51840 Trgovina na debelo z računalniško
opremo, vpis 30. 4. 2003; 51860 Trgovina
na debelo z elektronskimi deli in opremo,
vpis 30. 4. 2003; 51870 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 30. 4. 2003; 51900
Druga trgovina na debelo, vpis 30. 4. 2003;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, vpis 30. 4. 2003; 64200 Teleko-
munikacije, vpis 30. 4. 2003; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 30. 4.
2003; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, vpis 30. 4. 2003;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, vpis 30. 4. 2003; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe, vpis 30. 4.
2003; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 30. 4. 2003; 72210 Razvoj in
založba programskih paketov, vpis 30. 4.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi pro-
grami in svetovanje, vpis 30. 4. 2003; 72300

Obdelava podatkov, vpis 30. 4. 2003;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
30. 4. 2003; 72500 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav, vpis 30. 4. 2003; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti, vpis 30. 4. 2003;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja, vpis 30. 4. 2003;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju tehnologije, vpis 30. 4. 2003;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju medicine, vpis 30. 4. 2003;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja, vpis 30. 4. 2003;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju humanistike, vpis 30. 4. 2003;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 30. 4. 2003; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 30. 4. 2003; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
30. 4. 2003; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, vpis 30. 4. 2003; 74851 Prevaja-
nje, vpis 30. 4. 2003; 74871 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 30. 4. 2003;
74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis
30. 4. 2003; 80422 Drugo izobraževanje, iz-
popolnjevanje in usposabljanje, d. n, vpis
30. 4. 2003.

MARIBOR

Rg-6250
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00526 z dne 25. 4.
2003 pod št. vložka 1/11646/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1820966
Firma: AVTOKLEPARSTVO KOROŠEC

vzdrževanje in popravila motornih vozil
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOKLEPARSTVO
KOROŠEC d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Javerniška ulica 2 A, 2314
ZGORNJA POLSKAVA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC DANILO, Javer-

niška ulica 2 A, 2314 ZGORNJA POLSKA-
VA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne od-
govarja, vstop 25. 4. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOROŠEC DANILO, Javerniška ulica
2 A, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, imenova-
nje: 25. 4. 2003, brez omejitev.

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 25. 4. 2003; 45310 Električne inšta-
lacije, vpis 25. 4. 2003; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev, vpis 25. 4. 2003;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili,
vpis 25. 4. 2003; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 25. 4. 2003;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
25. 4. 2003; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 25. 4. 2003; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 25. 4. 2003.

Rg-17421
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2002/02076 z dne 11. 9.
2002 pod št. vložka 1/11431/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1732447
Firma: ZANIČ IN DRUGI, trgovska dru-

žba, d.n.o.
Skrajšana firma: ZANIČ IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Sedež: Trg Alfonza Šarha 12, 2310

SLOVENSKA BISTRICA
Ustanovitelji: ZANIČ IVAN - strojni tehnik,

Makole 91, 2321 MAKOLE, odg. s svojim
premož., vstop 11. 9. 2002; AVTOCENTER
ZANIČ družba za trgovino in storitve, d.o.o.,
Trg Alfonza Šarha 12, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, odg. s svojim premož., vstop
11. 9. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZANIČ IVAN, Makole 91, 2321 MA-
KOLE, imenovanje: 11. 9. 2002, brez ome-
jitev.

Dejavnost: 25120, vpis 11. 9. 2002;
34300, vpis 11. 9. 2002; 50103, vpis
11. 9. 2002; 50200, vpis 11. 9. 2002;
50301, vpis 11. 9. 2002; 50302, vpis 11. 9.
2002; 50303, vpis 11. 9. 2002; 50401,
vpis 11. 9. 2002; 50402, vpis 11. 9. 2002;
50403, vpis 11. 9. 2002; 50404, vpis
11. 9. 2002; 50501, vpis 11. 9. 2002;
50502, vpis 11. 9. 2002; 51510, vpis 11. 9.
2002; 51820, vpis 11. 9. 2002; 60220,
vpis 11. 9. 2002; 60240, vpis 11. 9. 2002;
63120, vpis 11. 9. 2002; 65210, vpis 11. 9.
2002; 70200, vpis 11. 9. 2002; 70320,
vpis 11. 9. 2002; 71100, vpis 11. 9. 2002;
71210, vpis 11. 9. 2002; 71320, vpis 11. 9.
2002; 93010, vpis 11. 9. 2002.

NOVA GORICA

Rg-5265
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00189 z dne 2. 4.
2003 pod št. vložka 1/04313/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1814435
Firma: DOGMA storitve in svetovanje

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

govornostjo
Sedež: Ul. Bratov Hvalič 48, Krom-

berk, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIČIČ ALEŠ, Ulica Ivana Su-

liča 12 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop 7. 3. 2003; BIČIČ EVA, Ulica Ivana
Suliča 12 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne od-
govarja, vstop 7. 3. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BIČIČ ALEŠ, Ulica Ivana Suliča 12 a,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, imenovanje:
7. 3. 2003; prokurist BIČIČ EVA, Ulica Iva-
na Suliča 12 a, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI, imenovanje: 7. 3. 2003.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 2. 4. 2003; 15960 Proizvodnja piva,
vpis 2. 4. 2003; 15980 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač, vpis 2. 4.
2003; 40131 Distribucija električne energi-
je, vpis 2. 4. 2003; 40132 Trgovanje z elek-
trično energijo, vpis 2. 4. 2003; 50101 Tr-
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govina na debelo z motornimi vozili, vpis
2. 4. 2003; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 2. 4. 2003; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
2. 4. 2003; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, vpis 2. 4. 2003; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 2. 4.
2003; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 2. 4. 2003; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 2. 4. 2003;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 2. 4. 2003; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 2. 4. 2003; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 2. 4. 2003; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, vpis 2. 4.
2003; 50502 Posredništvo pri trgovini na
drobno z motornimi gorivi, vpis 2. 4. 2003;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
vpis 2. 4. 2003; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
2. 4. 2003; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 2. 4.
2003; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
2. 4. 2003; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in na-
prav, drugih kovinskih izdelkov, vpis 2. 4.
2003; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
2. 4. 2003; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 2. 4.
2003; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo drugih določenih izdelkov, vpis
2. 4. 2003; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 2. 4. 2003;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in ras-
tlinami, vpis 2. 4. 2003; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 2. 4. 2003;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi, vpis 2. 4. 2003; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, vpis 2. 4. 2003; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki, vpis 2. 4. 2003;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, vpis 2. 4. 2003;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 2. 4. 2003;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 2. 4.
2003; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 2. 4. 2003; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 2. 4. 2003; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 2. 4.
2003; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napra-
vami, vpis 2. 4. 2003; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 2. 4. 2003; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 2. 4.
2003; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki in medicinskimi pripomoč-
ki, vpis 2. 4. 2003; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
2. 4. 2003; 51510 Trgovina na debelo s tr-
dimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 2. 4.
2003; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,

vpis 2. 4. 2003; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materi-
alom, napravami za ogrevanje, vpis 2. 4.
2003; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 2. 4. 2003; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 2. 4.
2003; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 2. 4. 2003; 51830 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 2. 4. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 2. 4. 2003; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 2. 4. 2003; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki, vpis 2. 4. 2003; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 2. 4. 2003; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom, vpis 2. 4. 2003; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 2. 4. 2003;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 2. 4. 2003; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
2. 4. 2003; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 2. 4. 2003; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n, vpis 2. 4. 2003; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
2. 4. 2003; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 2. 4. 2003; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln, vpis 2. 4.
2003; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov, vpis 2. 4. 2003; 55233 Od-
dajanje sob gospodinjstev gostom, vpis 2. 4.
2003; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov, vpis 2. 4. 2003;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
2. 4. 2003; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 2. 4. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
vpis 2. 4. 2003; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn, vpis 2. 4. 2003; 55304 De-
javnost premičnih in provizoričnih gostinskih
obratov, vpis 2. 4. 2003; 55400 Točenje
pijač, vpis 2. 4. 2003; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 2. 4. 2003;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 2. 4. 2003;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, vpis 2. 4. 2003; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij, vpis 2. 4.
2003; 65230 Drugo finančno posredništvo,
d. n, vpis 2. 4. 2003; 66020 Dejavnost po-
kojninskih skladov, vpis 2. 4. 2003; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 2. 4. 2003; 67200 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih, vpis 2. 4. 2003; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis 2. 4.
2003; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 2. 4. 2003; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 2. 4. 2003; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 2. 4. 2003; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem, vpis 2. 4. 2003; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
2. 4. 2003; 71220 Dajanje ladij v najem,
vpis 2. 4. 2003; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem, vpis 2. 4.
2003; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, vpis 2. 4. 2003; 71401 Izposo-
janje športne opreme, vpis 2. 4. 2003;
71402 Dejavnost videotek, vpis 2. 4. 2003;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 2. 4. 2003; 72100 Svetovanje o

računalniških napravah, vpis 2. 4. 2003;
72220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 2. 4. 2003; 74110 Pravno
svetovanje, vpis 2. 4. 2003; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, vpis 2. 4. 2003;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 2. 4. 2003; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 2. 4. 2003; 74150
Dejavnost holdingov, vpis 2. 4. 2003;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 2. 4. 2003; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 2. 4. 2003;
74400 Oglaševanje, vpis 2. 4. 2003;
74500 Dejavnost posredovanja in zaposlo-
vanja delovne sile, vpis 2. 4. 2003; 74700
Čiščenje objektov in opreme, vpis 2. 4.
2003; 74851 Prevajanje, vpis 2. 4. 2003;
74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 2. 4. 2003; 74853 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 2. 4. 2003; 74871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
2. 4. 2003; 74872 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 2. 4. 2003; 74873
Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis 2. 4.
2003; 80101 Dejavnost vrtcev in predšol-
sko izobraževanje, vpis 2. 4. 2003; 80210
Srednješolsko splošno izobraževanje, vpis
2. 4. 2003; 80220 Srednješolsko poklicno
in strokovno izobraževanje, vpis 2. 4. 2003;
80301 Višje strokovno izobraževanje, vpis
2. 4. 2003; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje, vpis 2. 4. 2003; 80303 Univer-
zitetno izobraževanje, vpis 2. 4. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje, d. n, vpis 2. 4. 2003;
90021 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
2. 4. 2003; 90023 Ravnanje z nevarnimi
odpadki, vpis 2. 4. 2003; 90032 Druge de-
javnosti javne higiene, vpis 2. 4. 2003;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov, vpis 2. 4. 2003; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 2. 4. 2003; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d. n, vpis 2. 4.
2003; 95000 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem, vpis 2. 4. 2003.

Rg-6011
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00255 z dne 5. 5.
2003 pod št. vložka 1/04327/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1824490
Firma: GUTE Proizvodnja in trgovina

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

govornostjo
Sedež: Budanje 1 F, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GULIČ ALEŠ, Budanje 1 F,

5271 VIPAVA, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop 14. 4. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GULIČ ALEŠ, Budanje 1 F, 5271 VI-
PAVA, imenovanje: 14. 4. 2003.

Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 5. 5.
2003; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
5. 5. 2003; 02010 Gozdarstvo, vpis 5. 5.
2003; 02020 Gozdarske storitve, vpis 5. 5.
2003; 10300 Pridobivanje šote, vpis 5. 5.
2003; 14110 Pridobivanje okrasnega in
gradbenega kamna, vpis 5. 5. 2003; 17200
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Tkanje tekstilij, vpis 5. 5. 2003; 17300 Ple-
menitenje tekstilij, vpis 5. 5. 2003; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil, vpis 5. 5. 2003; 17520 Proizvodnja vr-
vi, vrvic in mrež, vpis 5. 5. 2003; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d. n, vpis 5. 5.
2003; 17600 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov, vpis 5. 5. 2003; 17720
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil,
vpis 5. 5. 2003; 18240 Proizvodnja špor-
tnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov,
vpis 5. 5. 2003; 19200 Proizvodnja poto-
valne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov, vpis 5. 5. 2003; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
5. 5. 2003; 20200 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč, vpis 5. 5. 2003; 20300
Stavbno mizarstvo, vpis 5. 5. 2003; 20400
Proizvodnja lesene embalaže, vpis 5. 5.
2003; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, vpis 5. 5. 2003; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja, vpis 5. 5.
2003; 21120 Proizvodnja papirja in karto-
na, vpis 5. 5. 2003; 21210 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže, vpis 5. 5. 2003; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja, vpis 5. 5. 2003; 21240 Proizvodnja ta-
pet, vpis 5. 5. 2003; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis
5. 5. 2003; 26120 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla, vpis 5. 5. 2003; 26130 Pro-
izvodnja votlega stekla, vpis 5. 5. 2003;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike, vpis 5. 5. 2003; 26250 Proiz-
vodnja drugih keramičnih izdelkov, vpis 5. 5.
2003; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca, vpis 5. 5. 2003;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov, vpis 5. 5. 2003; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis
5. 5. 2003; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 5. 5.
2003; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija, vpis
5. 5. 2003; 28520 Splošna mehanična de-
la, vpis 5. 5. 2003; 35500 Proizvodnja dru-
gih vozil, vpis 5. 5. 2003; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva, vpis 5. 5. 2003;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega, vpis
5. 5. 2003; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega, vpis 5. 5. 2003;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, vpis
5. 5. 2003; 36220 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov, vpis 5. 5. 2003; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov, vpis 5. 5.
2003; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač, vpis 5. 5. 2003; 36610
Proizvodnja bižuterije, vpis 5. 5. 2003;
36620 Proizvodnja metel in krtač, vpis 5. 5.
2003; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
vpis 5. 5. 2003; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 5. 5. 2003; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 5. 5. 2003;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 5. 5. 2003; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 5. 5. 2003; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 5. 5.
2003; 45310 Električne inštalacije, vpis
5. 5. 2003; 45320 Izolacijska dela, vpis
5. 5. 2003; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 5. 5. 2003;

45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
5. 5. 2003; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 5. 5. 2003; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis 5. 5.
2003; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
5. 5. 2003; 45441 Steklarska dela, vpis
5. 5. 2003; 45442 Pleskarska dela, vpis
5. 5. 2003; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 5. 5. 2003; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili, vpis 5. 5.
2003; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili, vpis 5. 5. 2003; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 5. 5.
2003; 50301 Trgovina na debelo z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 5. 5. 2003; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 5. 5. 2003; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
5. 5. 2003; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 5. 5. 2003; 51130 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala, vpis 5. 5. 2003; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 5. 5. 2003; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
5. 5. 2003; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 5. 5. 2003; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo drugih določenih iz-
delkov, vpis 5. 5. 2003; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 5. 5.
2003; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 5. 5. 2003; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom, vpis 5. 5. 2003;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 5. 5. 2003; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
5. 5. 2003; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 5. 5. 2003; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 5. 5.
2003; 51830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 5. 5. 2003; 51840
Trgovina na debelo z računalniško opremo,
vpis 5. 5. 2003; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom, vpis 5. 5. 2003; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 5. 5. 2003;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 5. 5. 2003; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 5. 5.
2003; 52450 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napra-
vami, vpis 5. 5. 2003; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 5. 5. 2003;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 5. 5. 2003;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 5. 5. 2003; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 5. 5. 2003; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi, vpis 5. 5. 2003; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 5. 5.
2003; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 5. 5. 2003; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n, vpis 5. 5. 2003; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
5. 5. 2003; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 5. 5. 2003; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 5. 5.

2003; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 5. 5. 2003; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
vpis 5. 5. 2003; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 5. 5. 2003; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
5. 5. 2003; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 5. 5.
2003; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 5. 5. 2003; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 5. 5.
2003; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
5. 5. 2003; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 5. 5.
2003; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 5. 5. 2003; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 5. 5. 2003;
74202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko
načrtovanje, vpis 5. 5. 2003; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 5. 5.
2003; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 5. 5. 2003; 74810 Fo-
tografska dejavnost, vpis 5. 5. 2003; 74872
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
5. 5. 2003; 93050 Druge osebne storitve,
vpis 5. 5. 2003.

NOVO MESTO

Rg-22316
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2002/00667 z dne
11. 12. 2002 pod št. vložka 1/04454/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1786326
Firma: MURN & CO. cestni tovorni pro-

met k.d. Novo mesto
Skrajšana firma: MURN & CO. k.d. No-

vo mesto
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Potov vrh 21, 8000 NOVO ME-

STO
Ustanovitelji: MURN MATEJA komplemen-

tar, Veliki Orehek 18, 8000 NOVO MESTO,
odg. s svojim premož., vstop 28. 11. 2002;
PIPAN VID komanditist, Veliki Orehek 15,
8000 NOVO MESTO, osnovni vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, vstop 28. 11. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MURN MATEJA, Veliki Orehek 18,
8000 NOVO MESTO, imenovanje: 28. 11.
2002.

Dejavnost: 45110, vpis 11. 12. 2002;
45120, vpis 11. 12. 2002; 55301, vpis
11. 12. 2002; 60230, vpis 11. 12. 2002;
60240, vpis 11. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Pogodba o ustanovi-
tvi komanditne družbe z dne 28. 11. 2002.

Spremembe

CELJE

Rg-2826
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/02307 z dne 12. 2.
2003 pri subjektu vpisa CHEMO 457, trgo-
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vina in storitve, d.o.o., sedež: Titova ulica
33, 1433 RADEČE, vpisanem pod vložno
št. 1/07680/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: spremembe firme ter spremem-
be akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1762966
Firma: KARLO 457, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: KARLO 457, d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi d.o.o. z dne 24. 1. 2003.

Rg-5009
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01322 z dne 1. 4. 2003
pri subjektu vpisa TRIO, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o. Celje, Cesta na Do-
brovo 94, sedež: Cesta na Dobrovo 94,
3000 CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/05316/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembe dejavnosti ter spre-
membe družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5754704
Osnovni kapital: 2.105.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽMAN ZDENKO, Pod

gabri 19, 3000 CELJE, osnovni vložek:
701.666,67 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1993; KOŠAR JANKO, Brodarjeva 7, 3000
CELJE, osnovni vložek: 701.666,67 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1993; BEVC JOŽEF,
Cesta na Dobrovo 94, 3000 CELJE, osnov-
ni vložek: 701.666,67 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 1. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROŽMAN ZDENKO, Pod gabri 19,
3000 CELJE, imenovanje: 8. 1. 1993, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken, vpis 1. 4. 2003; 1717 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken,
izbris 1. 4. 2003; 17200 Tkanje tekstilij, vpis
1. 4. 2003; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež, izbris 1. 4. 2003; 17520
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež, vpis 1. 4.
2003; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n., izbris 1. 4. 2003; 18240
Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokri-
val ter dodatkov, vpis 1. 4. 2003; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, izbris 1. 4. 2003;
19200 Proizvodnja potovalne galanterije, se-
dlarskih in jermenarskih izdelkov, vpis 1. 4.
2003; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n., izbris 1. 4. 2003; 24660 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, vpis 1. 4.
2003; 28511 Galvanizacija, izbris 1. 4.
2003; 28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
1. 4. 2003; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin, izbris 1. 4. 2003;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin, vpis 1. 4. 2003; 2862 Proizvodnja
drugega orodja, izbris 1. 4. 2003; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 1. 4. 2003;
28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis
1. 4. 2003; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin, izbris 1. 4. 2003; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 1. 4.
2003; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n., izbris 1. 4. 2003; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
vpis 1. 4. 2003; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov, izbris 1. 4.
2003; 29710 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih strojev, vpis 1. 4. 2003; 2972 Pro-

izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav, izbris 1. 4. 2003; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev
in naprav, vpis 1. 4. 2003; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila, izbris 1. 4. 2003; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n., izbris 1. 4.
2003; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, vpis 1. 4. 2003; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov, izbris 1. 4.
2003; 32200 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav, vpis 1. 4. 2003; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in, izbris 1. 4. 2003; 32300 Proiz-
vodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in s, vpis 1. 4. 2003; 3614 Proiz-
vodnja drugega pohištva, d.n., izbris 1. 4.
2003; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, vpis 1. 4. 2003; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj, izbris 1. 4. 2003; 36210 Ko-
vanje kovancev, vpis 1. 4. 2003; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov, izbris 1. 4.
2003; 36300 Proizvodnja glasbil, vpis 1. 4.
2003; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n., izbris 1. 4. 2003; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, vpis 1. 4. 2003; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda, izbris 1. 4.
2003; 45240 Gradnja vodnih objektov, vpis
1. 4. 2003; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela, izbris 1. 4. 2003; 45441 Steklar-
ska dela, vpis 1. 4. 2003; 45442 Pleskar-
ska dela, vpis 1. 4. 2003; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, izbris 1. 4. 2003;
50501 Trgovina na drobno z lastnimi motor-
nimi gorivi, vpis 1. 4. 2003; 50502 Posre-
dništvo pri trgovini na drobno z motornimi
gorivi, vpis 1. 4. 2003; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
izbris 1. 4. 2003; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
1. 4. 2003; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n., iz-
bris 1. 4. 2003; 51180 Posredništvo, speci-
alizirano za prodajo drugih določenih izdel-
kov, vpis 1. 4. 2003; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati, izbris 1. 4. 2003; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV napravami, vpis 1. 4.
2003; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, izbris 1. 4. 2003; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, izbris 1. 4.
2003; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, izbris 1. 4. 2003; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, izbris 1. 4. 2003;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, izbris 1. 4. 2003; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, izbris 1. 4. 2003; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, izbris 1. 4. 2003;
51810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 1. 4. 2003; 51820 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 1. 4. 2003;
51830 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, vpis 1. 4. 2003; 51840 Trgo-
vina na debelo z računalniško opremo, vpis
1. 4. 2003; 51850 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in opremo, vpis 1. 4.
2003; 51860 Trgovina na debelo z elek-
tronskimi deli in opremo, vpis 1. 4. 2003;
51870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 1. 4. 2003; 51880 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 1. 4. 2003; 51900 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 1. 4. 2003;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris
1. 4. 2003; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 1. 4. 2003; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov, vpis 1. 4.
2003; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, izbris 1. 4. 2003; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč, vpis
1. 4. 2003; 55220 Dejavnost kampov, vpis
1. 4. 2003; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov, vpis
1. 4. 2003; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvijo, vpis 1. 4. 2003; 55233
Oddajanje sob gospodinjstev gostom, vpis
1. 4. 2003; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 1. 4. 2003;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
1. 4. 2003; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, izbris 1. 4. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
vpis 1. 4. 2003; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn, vpis 1. 4. 2003; 55304 De-
javnost premičnih in provizoričnih gostinskih
obratov, vpis 1. 4. 2003; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitve, vpis 1. 4.
2003; 55400 Točenje pijač, vpis 1. 4.
2003; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah, izbris 1. 4. 2003; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih, izbris 1. 4. 2003; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih, izbris 1. 4.
2003; 5551 Storitve menz, izbris 1. 4.
2003; 55510 Dejavnost menz, vpis 1. 4.
2003; 6022 Storitve taksistov, izbris 1. 4.
2003; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 1. 4.
2003; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n. “, izbris 1. 4. 2003;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, vpis 1. 4. 2003; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami, izbris 1. 4.
2003; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 1. 4. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 1. 4. 2003; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem, izbris 1. 4. 2003; 71220 Da-
janje ladij v najem, vpis 1. 4. 2003; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, izbris 1. 4. 2003; 72210 Razvoj in
založba programskih paketov, vpis 1. 4.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi pro-
grami in svetovanje, vpis 1. 4. 2003; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, izbris 1. 4. 2003; 72400 Omrežne po-
datkovne storitve, vpis 1. 4. 2003; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje, izbris 1. 4. 2003; 74202 Prostor-
sko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
vpis 1. 4. 2003; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 1. 4. 2003; 7470 Čiščenje
stavb, izbris 1. 4. 2003; 74700 Čiščenje
objektov in opreme, vpis 1. 4. 2003; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, iz-
bris 1. 4. 2003; 74833 Druga splošna tajni-
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ška opravila, izbris 1. 4. 2003; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, izbris
1. 4. 2003; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, izbris 1. 4. 2003;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., iz-
bris 1. 4. 2003; 74851 Prevajanje, vpis 1. 4.
2003; 74852 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 1. 4. 2003; 74853 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 1. 4. 2003;
74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 1. 4. 2003; 74872 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 1. 4. 2003;
74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis
1. 4. 2003; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., izbris 1. 4. 2003; 80422 Drugo izo-
braževanje, izpopolnjevanje in usposablja-
nje, d. n, vpis 1. 4. 2003; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov, izbris 1. 4. 2003;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov, iz-
bris 1. 4. 2003; 90003 Ravnanje s pose-
bnimi odpadki, izbris 1. 4. 2003; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav, izbris
1. 4. 2003; 90005 Druge storitve javne hi-
giene, izbris 1. 4. 2003; 90010 Ravnanje z
odplakami, vpis 1. 4. 2003; 90021 Zbira-
nje in odvoz odpadkov, vpis 1. 4. 2003;
90022 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
vpis 1. 4. 2003; 90023 Ravnanje z nevarni-
mi odpadki, vpis 1. 4. 2003; 90031 Čišče-
nje okolja, vpis 1. 4. 2003; 90032 Druge
dejavnosti javne higiene, vpis 1. 4. 2003;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., iz-
bris 1. 4. 2003; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, vpis 1. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep dru-
žbenikov z dne 31. 3. 2003, da se osnovni
kapital poveča z novimi vložki za 570.000,00
SIT na 2.105.000,00 SIT in sprememba dru-
žbene pogodbe z dne 31. 3. 2003.

Rg-5831
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01691 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa UNIOR Kovaška
industrija d.d., sedež: Kovaška cesta 10,
3214 ZREČE, vpisanem pod vložno št.
1/00248/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: uskladitve dejavnosti s StKD ter
spremembe statuta s temile podatki:

Matična številka: 5042437
Dejavnost: 29400 Proizvodnja obdeloval-

nih strojev, izbris 22. 4. 2003; 29410 Proiz-
vodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev,
vpis 22. 4. 2003; 29420 Proizvodnja drugih
strojev za obdelavo kovin, vpis 22. 4. 2003;
29430 Proizvodnja drugih obdelovalnih stro-
jev, vpis 22. 4. 2003; 40200 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži, izbris 22. 4.
2003; 40210 Proizvodnja plina, vpis 22. 4.
2003; 40221 Distribucija plinastih goriv po
plinovodni mreži, vpis 22. 4. 2003; 40222
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži, vpis 22. 4. 2003; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela, izbris 22. 4. 2003; 45441
Steklarska dela, vpis 22. 4. 2003; 45442 Ple-
skarska dela, vpis 22. 4. 2003; 55400 Toče-
nje pijač, vpis 22. 4. 2003; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
izbris 22. 4. 2003; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, izbris
22. 4. 2003; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih, izbris 22. 4. 2003; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-

mi, izbris 22. 4. 2003; 72210 Razvoj in zalo-
žba programskih paketov, vpis 22. 4. 2003;
72220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 22. 4. 2003; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav, izbris 22. 4.
2003; 90010 Ravnanje z odplakami, vpis
22. 4. 2003; 90021 Zbiranje in odvoz odpad-
kov, vpis 22. 4. 2003; 90022 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov, vpis 22. 4. 2003; 90023
Ravnanje z nevarnimi odpadki, vpis 22. 4.
2003; 90031 Čiščenje okolja, vpis 22. 4.
2003; 90032 Druge dejavnosti javne higiene,
vpis 22. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
24. 7. 2002.

Rg-5842
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01924 z dne 28. 4. 2003
pri subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD družba za proizvodnjo tekstilij,
tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Pre-
bold, sedež: Tovarniška c.7, 3312 PRE-
BOLD, vpisanem pod vložno št.
1/00090/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe in uskladitve dejavnosti
s StKD, spremembe članov nadzornega sve-
ta ter spremembe statuta s temile podatki:

Matična številka: 5037468
Člani nadzornega sveta: KOMAC-KOPAČ

MIRANDA, izstop 30. 8. 2002; SVETE
UROŠ, vstop 30. 8. 2002.

Dejavnost: 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken, vpis 28. 4. 2003; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa,
izbris 28. 4. 2003; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa, izbris
28. 4. 2003; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa, izbris 28. 4.
2003; 1714 Priprava in predenje vlaken la-
nenega tipa, izbris 28. 4. 2003; 1717 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken,
izbris 28. 4. 2003; 17200 Tkanje tekstilij,
vpis 28. 4. 2003; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa, izbris 28. 4. 2003; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje, izbris 28. 4. 2003;
1730 Plemenitenje tekstilij, izbris 28. 4.
2003; 17300 Plemenitenje tekstilij, vpis
28. 4. 2003; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil, izbris 28. 4. 2003;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 28. 4. 2003; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n., izbris 28. 4. 2003;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n, vpis
28. 4. 2003; 1771 Proizvodnja nogavic, iz-
bris 28. 4. 2003; 17710 Proizvodnja noga-
vic, vpis 28. 4. 2003; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil, izbris 28. 4. 2003; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil, vpis 28. 4.
2003; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n., izbris 28. 4. 2003; 2030
Stavbno mizarstvo, izbris 28. 4. 2003;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 28. 4.
2003; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo, izbris
28. 4. 2003; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo,
vpis 28. 4. 2003; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega, izbris 28. 4. 2003; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega, vpis 28. 4.
2003; 4010 Oskrba z elektriko, izbris 28. 4.
2003; 40113 Druga proizvodnja električne

energije, vpis 28. 4. 2003; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo, izbris 28. 4. 2003;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo, vpis
28. 4. 2003; 4100 Zbiranje, čiščenje in dis-
tribucija vode, izbris 28. 4. 2003; 41000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode, vpis
28. 4. 2003; 4521 Splošna gradbena dela,
izbris 28. 4. 2003; 45210 Splošna gradbe-
na dela, vpis 28. 4. 2003; 4531 Električne
inštalacije, izbris 28. 4. 2003; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 28. 4. 2003; 4532
Izolacijska dela, izbris 28. 4. 2003; 45320
Izolacijska dela, vpis 28. 4. 2003; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije, iz-
bris 28. 4. 2003; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 28. 4.
2003; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
izbris 28. 4. 2003; 45340 Druge inštalaci-
je pri gradnjah, vpis 28. 4. 2003; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela, izbris 28. 4.
2003; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la, vpis 28. 4. 2003; 4542 Vgrajevanje stav-
bnega in drugega pohištva, izbris 28. 4.
2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 28. 4. 2003; 4543
Oblaganje tal in sten, izbris 28. 4. 2003;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 28. 4.
2003; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, izbris 28. 4. 2003; 45441 Steklarska
dela, vpis 28. 4. 2003; 45442 Pleskarska
dela, vpis 28. 4. 2003; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela, izbris 28. 4. 2003;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
28. 4. 2003; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
izbris 28. 4. 2003; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 28. 4. 2003; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, izbris 28. 4. 2003;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
28. 4. 2003; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, izbris 28. 4. 2003;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 28. 4. 2003; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, izbris 28. 4.
2003; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 28. 4. 2003; 5170 Druga
trgovina na debelo, izbris 28. 4. 2003;
51900 Druga trgovina na debelo, vpis 28. 4.
2003; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili, izbris
28. 4. 2003; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 28. 4. 2003; 5212 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
izbris 28. 4. 2003; 52120 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 28. 4. 2003; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom, izbris 28. 4. 2003; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom, vpis 28. 4.
2003; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
izbris 28. 4. 2003; 52420 Trgovina na dro-
bno z oblačili, vpis 28. 4. 2003; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki, izbris 28. 4. 2003; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
28. 4. 2003; 5263 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, izbris 28. 4. 2003;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 28. 4. 2003; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov, izbris 28. 4.
2003; 5523 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 28. 4. 2003; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitniških in sindikalnih do-
mov, vpis 28. 4. 2003; 55239 Druge na-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 9. 6. 2003 / Stran 3217

stanitve za krajši čas, vpis 28. 4. 2003;
5530 Gostinske storitve prehrane, izbris
28. 4. 2003; 55510 Dejavnost menz, vpis
28. 4. 2003; 6024 Cestni tovorni promet,
izbris 28. 4. 2003; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 28. 4. 2003; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, izbris 28. 4.
2003; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 28. 4. 2003; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami, izbris 28. 4.
2003; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, izbris 28. 4. 2003; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 28. 4.
2003; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, izbris 28. 4. 2003;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 28. 4. 2003; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije, izbris
28. 4. 2003; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 28. 4. 2003; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, izbris 28. 4. 2003;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 28. 4. 2003; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, izbris 28. 4. 2003;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje, vpis 28. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
dne 30. 8. 2002.

Rg-5857
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2002/02208 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa KOG-TRG podje-
tje za gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Aškerčeva 20, 3325 ŠOŠTANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/06510/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
be družbenikov zaradi delne odsvojitve po-
slovnega deleža, uskladitve dejavnosti s
SKD ter spremembe družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5868564
Ustanovitelji: PETRAK JOSIP, Stantetova

ul. 13, 3320 VELENJE, osnovni vložek:
156.164,12 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10.
1994; KOG-TRG, d.o.o., Aškerčeva 20,
3325 ŠOŠTANJ, osnovni vložek:
2.058.184,58 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 2002.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, izbris 22. 4. 2003; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela, vpis 22. 4.
2003; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje, izbris 22. 4. 2003; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje, vpis 22. 4. 2003; 4521
Splošna gradbena dela, izbris 22. 4. 2003;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 22. 4.
2003; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela, izbris 22. 4. 2003; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 22. 4. 2003;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov, izbris 22. 4. 2003;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, vpis 22. 4. 2003;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda, izbris
22. 4. 2003; 45240 Gradnja vodnih objek-
tov, vpis 22. 4. 2003; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, izbris 22. 4.
2003; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 22. 4. 2003; 4531
Električne inštalacije, izbris 22. 4. 2003;
45310 Električne inštalacije, vpis 22. 4.
2003; 4532 Izolacijska dela, izbris 22. 4.

2003; 45320 Izolacijska dela, vpis 22. 4.
2003; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije, izbris 22. 4. 2003; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
22. 4. 2003; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah, izbris 22. 4. 2003; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, vpis 22. 4. 2003; 4541
Fasaderska in štukaterska dela, izbris 22. 4.
2003; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la, vpis 22. 4. 2003; 4542 Vgrajevanje stav-
bnega in drugega pohištva, izbris 22. 4.
2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 22. 4. 2003; 4543 Obla-
ganje tal in sten, izbris 22. 4. 2003; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 22. 4. 2003; 4544
Soboslikarska in steklarska dela, izbris 22. 4.
2003; 45441 Steklarska dela, vpis 22. 4.
2003; 45442 Pleskarska dela, vpis 22. 4.
2003; 4545 Druga zaključna gradbena dela,
izbris 22. 4. 2003; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 22. 4. 2003; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, izbris
22. 4. 2003; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev, vpis 22. 4. 2003; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, izbris 22. 4.
2003; 52450 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV naprava-
mi, vpis 22. 4. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 22. 4. 2003; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, vpis 22. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 11. 2002.

Rg-5920
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00101 z dne 8. 5. 2003
pri subjektu vpisa FENIKS Livarstvo, mode-
larstvo, obdelava in trgovina d.o.o. Žalec,
sedež: Cesta žalskega tabora 10, 3310 ŽA-
LEC, vpisanem pod vložno št. 1/01164/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5344565
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor SENČIČ SREČKO ANDREJ, GOTOV-
LJE 94/B, 3310 ŽALEC, razrešitev: 31. 12.
2002, zastopa brez omejitev; direktor TRI-
PLAT BORUT, Pongrac 11 b, 3310 ŽALEC,
imenovanje: 1. 1. 2003.

Rg-6266
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2003/00580 z dne 25. 4. 2003
pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI BIRO VE-
LENJE d.d., sedež: Prešernova 8, 3320 VE-
LENJE, vpisanem pod vložno št.
1/00361/00, vpisalo v sodni register tega so-
dišča: spremembe in uskladitve dejavnosti s
StKD ter spremembe statuta s temile podatki:

Matična številka: 5066263
Dejavnost: 4010 Oskrba z elektriko, iz-

bris 25. 4. 2003; 40131 Distribucija elek-
trične energije, vpis 25. 4. 2003; 40132
Trgovanje z električno energijo, vpis 25. 4.
2003; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži, izbris 25. 4. 2003; 40221
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mre-
ži, vpis 25. 4. 2003; 40222 Trgovanje s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži, vpis
25. 4. 2003; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo, izbris 25. 4. 2003; 40300 Oskrba s

paro in toplo vodo, vpis 25. 4. 2003; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode, izbris
25. 4. 2003; 41000 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode, vpis 25. 4. 2003; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela, izbris
25. 4. 2003; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 25. 4. 2003; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, izbris 25. 4.
2003; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje, vpis 25. 4. 2003; 4521 Splošna grad-
bena dela, izbris 25. 4. 2003; 45210 Splo-
šna gradbena dela, vpis 25. 4. 2003; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela, izbris
25. 4. 2003; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 25. 4. 2003; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, izbris 25. 4. 2003; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, vpis 25. 4. 2003; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda, izbris 25. 4.
2003; 45240 Gradnja vodnih objektov, vpis
25. 4. 2003; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, izbris 25. 4.
2003; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 25. 4. 2003;
4531 Električne inštalacije, izbris 25. 4.
2003; 45310 Električne inštalacije, vpis
25. 4. 2003; 4532 Izolacijska dela, izbris
25. 4. 2003; 45320 Izolacijska dela, vpis
25. 4. 2003; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, izbris 25. 4. 2003;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 25. 4. 2003; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah, izbris 25. 4. 2003;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
25. 4. 2003; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, izbris 25. 4. 2003; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 25. 4.
2003; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, izbris 25. 4. 2003; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 25. 4. 2003; 4543 Oblaganje tal in
sten, izbris 25. 4. 2003; 45430 Oblaganje
tal in sten, vpis 25. 4. 2003; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela, izbris 25. 4.
2003; 45441 Steklarska dela, vpis 25. 4.
2003; 45442 Pleskarska dela, vpis 25. 4.
2003; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la, izbris 25. 4. 2003; 45450 Druga zaključ-
na gradbena dela, vpis 25. 4. 2003; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, iz-
bris 25. 4. 2003; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev, vpis 25. 4. 2003; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, izbris 25. 4. 2003; 51130 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala, vpis 25. 4. 2003; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
izbris 25. 4. 2003; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
25. 4. 2003; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, izbris 25. 4. 2003; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, vpis 25. 4. 2003;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, izbris 25. 4. 2003; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje, vpis 25. 4. 2003; 7020 Dajanje lastnih
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nepremičnin v najem, izbris 25. 4. 2003;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 25. 4. 2003; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, izbris 25. 4. 2003; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 25. 4. 2003; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, izbris 25. 4. 2003; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 25. 4. 2003; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, izbris
25. 4. 2003; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem, vpis 25. 4. 2003;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
izbris 25. 4. 2003; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah, vpis 25. 4. 2003;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, izbris 25. 4. 2003; 72220 Oskr-
ba z računalniškimi programi in svetovanje,
vpis 25. 4. 2003; 7230 Obdelava podat-
kov, izbris 25. 4. 2003; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 25. 4. 2003; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, izbris
25. 4. 2003; 72400 Omrežne podatkovne
storitve, vpis 25. 4. 2003; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti, izbris 25. 4. 2003;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
25. 4. 2003; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 25. 4. 2003; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 25. 4.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 25. 4. 2003; 74202 Prostor-
sko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
vpis 25. 4. 2003; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 25. 4. 2003;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 25. 4. 2003; 74852 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 25. 4.
2003; 74853 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 25. 4. 2003; 74873 Druge po-
slovne dejavnosti, d. n, vpis 25. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
dne 5. 11. 2002.

KOPER

Rg-5385
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00395 z dne 17. 4.
2003 pri subjektu vpisa JAVNI STANO-
VANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KO-
PER FONDO ALLOGGIO PUBBLICO DEL
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, sedež:
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER, vpisa-
nem pod vložno št. 1/06487/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: popravek ime-
na v italijanskem jeziku s temile podatki:

Matična številka: 5839114
Firma: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD

MESTNE OBČINE KOPER FONDO AL-
LOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA
DI CAPODISTRIA

Rg-5797
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/03684 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa TELES - Proizvod-
nja izdelkov iz plastike in lesa, storitve,
notranja in zunanja trgovina, kmetijstvo
in turizem d.o.o. Ilirska Bistrica, Ilirska
Bistrica, sedež: Gregorčičeva št. 2, 6250

ILIRSKA BISTRICA, vpisanem pod vložno
št. 1/02586/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, dejavnosti in prečiščeno be-
sedilo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5534534
Firma: TELES, telekomunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: TELES, d.o.o.
Sedež: Vilharjeva 35, 6250 ILIRSKA

BISTRICA
Dejavnost: 0112 Pridelovanje vrtnin, okra-

snih rastlin, semen in sadik, izbris 25. 4.
2003; 01132 Sadjarstvo, izbris 25. 4. 2003;
0121 Reja govedi, izbris 25. 4. 2003; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov,
izbris 25. 4. 2003; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin, izbris 25. 4. 2003; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo, izbris 25. 4. 2003;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev, izbris 25. 4. 2003; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve, izbris 25. 4.
2003; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve, iz-
bris 25. 4. 2003; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina, izbris 25. 4. 2003; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač, izbris 25. 4. 2003; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa, izbris 25. 4. 2003; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč, izbris 25. 4. 2003;
2030 Stavbno mizarstvo, izbris 25. 4. 2003;
2040 Proizvodnja lesene embalaže, izbris
25. 4. 2003; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov, izbris 25. 4. 2003; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas, izbris 25. 4. 2003; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas, izbris 25. 4.
2003; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo, izbris 25. 4. 2003;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas, izbris 25. 4. 2003; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela, izbris 25. 4. 2003;
4543 Oblaganje tal in sten, izbris 25. 4.
2003; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, izbris 25. 4. 2003; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, izbris 25. 4. 2003; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, izbris 25. 4. 2003; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, izbris 25. 4. 2003; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., izbris 25. 4. 2003; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, izbris 25. 4.
2003; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, izbris 25. 4. 2003; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, izbris 25. 4. 2003; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
izbris 25. 4. 2003; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, izbris 25. 4. 2003; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, izbris 25. 4.
2003; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, izbris 25. 4. 2003; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, izbris 25. 4. 2003; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, izbris 25. 4.
2003; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, izbris 25. 4. 2003;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, izbris 25. 4. 2003; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, izbris
25. 4. 2003; 52486 Trgovina na drobno z

umetniškimi izdelki, izbris 25. 4. 2003;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, izbris 25. 4. 2003; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n., izbris 25. 4. 2003; 5522 Sto-
ritve kampov, izbris 25. 4. 2003; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, izbris 25. 4.
2003; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, iz-
bris 25. 4. 2003; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, izbris 25. 4. 2003;
6023 Drug kopenski potniški promet, izbris
25. 4. 2003; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 25. 4. 2003;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev, izbris 25. 4. 2003; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., izbris
25. 4. 2003; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 25. 4. 2003; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, izbris 25. 4. 2003;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., iz-
bris 25. 4. 2003; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov, izbris 25. 4. 2003; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov, izbris 25. 4.
2003; 9261 Obratovanje športnih objektov,
izbris 25. 4. 2003; 92623 Druge športne
dejavnosti, izbris 25. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Prečiščeno besedilo
družbene pogodbe z dne 24. 12. 2001.

Rg-5799
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/03738 z dne 25. 4. 2003
pri subjektu vpisa SAMER & CO. SHIPPING
LTD. - pomorsko, špedicijsko, transpor-
tno izvozno - uvozno podjetje, d.o.o. Ko-
per, sedež: Ferrarska ulica 30, 6000 KO-
PER, vpisanem pod vložno št. 1/01961/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: pove-
čanje osnovnega kapitala in čistopis družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5480264
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAMER & CO. SHIPPING

S.R.L., V. L. Einaudi 3 Trst, TRST, ITALIJA,
osnovni vložek: 1.680.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 11. 1990; ŠTRUKELJ IVAN
BRANKO, Jagodje, Dolina 3, 6310 IZOLA,
osnovni vložek: 420.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 4. 1994.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene po-
godbe z dne 19. 12. 2001.

Rg-5800
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/03764 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa GIK d.o.o. Podje-
tje za gradbeno in kamnoseško dejav-
nost Obrov, sedež: Obrov 59/a, 6243
OBROV, vpisanem pod vložno št.
1/01057/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala, družbenikov in za-
stopnikov, sprememba akta o ustanovitvi dru-
žbe s temile podatki:

Matična številka: 5371953
Firma: GIK d.o.o. Družba za gradbeno

in kamnoseško dejavnost, Obrov
Sedež: Obrov 55/e, 6243 OBROV
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANGERC ANTON, Laže

12, 6224 SENOŽEČE, osnovni vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 12.
2001; FABJAN RAJKO, Iga Grudna 7, 6210
SEŽANA, osnovni vložek: 500.000 SIT, ne
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odgovarja, izstop: 31. 12. 2001; HRVATIN
RADOVAN, Obrov 59/a, 6243 OBROV,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 1. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik FABJAN RAJKO, Iga Grudna 7,
6210 SEŽANA, razrešitev: 31. 12. 2001, za-
stopa brez omejitev; zastopnik PANGERC
ANTON, Laže 12, 6224 SENOŽEČE, razre-
šitev: 31. 12. 2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 26700 Obdelava naravnega
kamna, vpis 25. 4. 2003; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 25. 4. 2003; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 25. 4.
2003; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 25. 4. 2003; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 25. 4. 2003; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 25. 4. 2003; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 25. 4. 2003;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 25. 4. 2003; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, vpis 25. 4.
2003; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 25. 4. 2003; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 25. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Čistopis akta o usta-
novitvi družbe z dne 11. 1. 2002.

Rg-5802
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/00448 z dne 25. 4.
2003 pod št. vložka 1/04758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5834929
Firma: KOJNOK TADEJA IN ZVONKO

storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Portorož, Liminjanska 84

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Limijanska 84, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: KOJ-
NOK TADEJA trgovka, Liminjanska ulica 84,
6320 PORTOROŽ, osnovni vložek: 1.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 2. 3.
1994; KOJNOK ZVONKO strojni tehnik, Li-
minjanska 84, 6320 PORTOROŽ, osnovni
vložek: 1.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 2. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi pr-
vega odstavka 398. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93, v na-
daljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli
obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti
izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-5810
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01298 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa BELVEDUR BIO-

FARM kmetijsko podjetje d.o.o., sedež:
Dekani 3/a, 6271 DEKANI, vpisanem pod
vložno št. 1/03216/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba družbeni-
ka, osnovnega kapitala, osnovnih vložkov,
zstopnikov in čistopis družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5636329
Osnovni kapital: 422.671.049,00 SIT
Ustanovitelji: KEMIPLAS, kemična indus-

trija in trgovina, d.o.o., Dekani 3/a, 6271
DEKANI, osnovni vložek: 215.562.235 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1997; TRIPAR
FERUCCIO, II. Prekomorske brigade 25/a,
6000 KOPER, osnovni vložek: 207.108.814
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist HRVATIN NADA, Jelarji 1, 6281 ŠKO-
FIJE, razrešitev: 21. 11. 2002.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene po-
godbe z dne 18. 4. 1997.

Rg-5812
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2002/01336 z dne 25. 4.
2003 pod št. vložka 1/02026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5491045
Firma: FBI - FURLAN BORIS INTERNA-

TIONAL, glasbena produkcija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bonini 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: FUR-
LAN BORIS, Pahorjeva 32, 6000 KOPER,
osnovni vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane dru-
žbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Rg-5922
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00113 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa GRAD PRESTRA-
NEK, center za vzrejo jahalnih konj d.d.,
Prestranek, sedež: Na Gradu 9, 6258
PRESTRANEK, vpisanem pod vložno št.
1/03030/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba članov nadzornega
sveta in osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična številka: 5609046
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ŠTAVAR EDVARD, Ulica Borisa Kalina
13, 5250 SOLKAN, razrešitev: 30. 1. 2003;
direktor ROSS PANTELIČ GISELA, Selce
66, 6257 PIVKA, imenovanje: 30. 1. 2003.

Člani nadzornega sveta: LOVRENČIČ MI-
LAN, izstop 28. 1. 2003; BEVK VID, izstop
28. 1. 2003; BIRSA UROŠ-VLADIMIR, iz-
stop 28. 1. 2003; ČUK HELENA, izstop
28. 1. 2003; ŠTAVAR EDVARD, izstop
28. 1. 2003; ZUPANC MIHA, vstop 28. 1.
2003; CIMERMAN ANDREJ, vstop 28. 1.
2003; HUBEJ TOMAŽ, vstop 28. 1. 2003;
VIDIC JOSIP, vstop 28. 1. 2003; VIDMAR
AVGUŠTIN, vstop 28. 1. 2003.

Rg-6068
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00331 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa DANEX, podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino, turizem,
consulting in marketing, d.o.o. Portorož,
sedež: Obala 55, 6320 PORTOROŽ, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02922/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
poslovnega naslova s temile podatki:

Matična številka: 5587484
Sedež: Fazanska 2, 6320 PORTOROŽ

Rg-6109
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2003/00401 z dne 24. 4.
2003 pri subjektu vpisa ARCUS
WELLNESS NET, marketing in upravlja-
nje, d.o.o., sedež: Liminjanska cesta 94
a, 6320 PORTOROŽ, vpisanem pod vložno
št. 1/06507/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: poprava sklepa Srg 3/2003 z
dne 8. 4. 2003 s pravilnim vpisom skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična številka: 1319116
Skrajšana firma: ARCUS WELLNESS

NET d.o.o.

KRANJ

Rg-4292
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01046 z dne 24. 3. 2003
pri subjektu vpisa RODEO U.C.B., trgovska
družba, d.o.o., sedež: MESTNI TRG 2,
4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem pod vložno
št. 1/05807/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITA-
LA IN OSNOVNIH VLOŽKOV, SPREMEMBE
DRUŽBENIKOV, DEJAVNOSTI, NASLOVA
DRUŽBENIKA IN ZASTOPNIKA, DRUŽBENE
POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 5947782
Osnovni kapital: 13.111.540,00 SIT
Ustanovitelji: AMBROŽIČ DAMIJAN, Me-

stni trg 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni
vložek: 5.243.520,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 5. 1996; BILANDŽIJA MILAN,
KEBETOVA 1, 4000 KRANJ, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4.
2002; BLAŽIČ DUŠAN, OPREŠNIKOVA 76,
4000 KRANJ, osnovni vložek:
7.868.019,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 5. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AMBROŽIČ DAMIJAN, Mestni trg 2,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 29. 5.
1996, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 60230 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 24. 3. 2003; 92610 Obra-
tovanje športnih objektov, vpis 24. 3. 2003;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
24. 3. 2003.
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Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 4. 2002.

Rg-4309
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01467 z dne 28. 3.
2003 pri subjektu vpisa TREBIŽE, investi-
cijski in gradbeni inženiring, d.o.o., se-
dež: KRANJSKA CESTA 4, 4240 RADOV-
LJICA, vpisanem pod vložno št.
1/06826/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENIKOV IN
POSLOVNIH DELEŽEV, SPREMEMBA
DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 1636499
Ustanovitelji: KORDEŽ BORUT, NA JASI

6, 4260 BLED, osnovni vložek: 21.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 6. 2001; ŠVENTNER
IVO, MOŠNJE 72, 4240 RADOVLJICA,
osnovni vložek: 2.079.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 9. 7. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 9. 7. 2002.

Rg-5371
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00378 z dne 11. 4.
2003 pri subjektu vpisa MOP PELKO, pro-
izvodnja, prodaja in storitve, d.o.o., se-
dež: VISOKO 8, 4212 VISOKO, vpisanem
pod vložno št. 1/07212/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: poprave sklepa Srg
281/2003 pri priimkih družbenikov in zasto-
pnikov s temile podatki:

Matična številka: 1814419
Ustanovitelji: PELKO ALOJZ ST, Visoko

8, 4212 VISOKO, osnovni vložek: 700.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3. 2003; PEL-
KO ALOJZ ML, Visoko 8, 4212 VISOKO,
osnovni vložek: 700.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 3. 2003; PELKO DAVOR, Visoko
8, 4212 VISOKO, osnovni vložek: 700.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PELKO DAVOR, Visoko 8, 4212 VI-
SOKO, imenovanje: 17. 3. 2003, zastopa
brez omejitev; ostalo PELKO ALOJZ ST, Vi-
soko 8, 4212 VISOKO, imenovanje: 17. 3.
2003, namestnik direktorja zastopa brez
omejitev; ostalo PELKO ALOJZ ML, Visoko
8, 4212 VISOKO, imenovanje: 17. 3. 2003,
namestnik direktorja zastopa brez omejitev.

Rg-5375
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00382 z dne 14. 4.
2003 pri subjektu vpisa TCG UNITECH LTH
orodjarna in livarna d.o.o., sedež: VIN-
CARJE 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, vpisanem
pod vložno št. 1/00368/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: POPRAVNI SKLEP NA
SRG 27/2003 - IZBRIS PODATKA O VIŠINI
OSNOVNEGA KAPITALA ZARADI POMOT-
NEGA VPISA s temile podatki:

Matična številka: 5287073
Osnovni kapital: 4.287.825.648,06 SIT

Rg-5824
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01524 z dne 29. 4.
2003 pri subjektu vpisa SAXONIA - FRAN-
KE, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržič, sedež: KOROŠKA C. 92,
4290 TRŽIČ, vpisanem pod vložno št.
1/05471/00, vpisalo v sodni register tega

sodišča: SPREMEMBA ZASTOPNIKA DRU-
ŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5899656
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist RETTICH RENATE, ESCHENWEG 8,
EBERSBACH/FILS, razrešitev: 5. 7. 2002;
prokurist FURST UWE, GEFALLHOLZ-
STRASSE 25/1, DONZDORF-WINZINGEN,
imenovanje: 5. 7. 2002.

Razno: Pri vpisu prokurista je bila pri nje-
govem priimku FURST tuja črka U z dodatno
oznako vpisana tako, da je bila dodatna oz-
naka izpuščena.

Rg-5833
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01706 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa GIMNAZIJA JESE-
NICE, sedež: TRG TONETA ČUFARJA 1,
4270 JESENICE, vpisanem pod vložno št.
1/05299/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBE ZASTOPNIKA s te-
mile podatki:

Matična številka: 5854091
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

ostalo KAVČIČ VALENTIN, neznan, NE-
ZNAN, razrešitev: 1. 2. 2002, v.d. ravnate-
lja - neomejeno; ostalo CUNDRIČ MARIJA
MAGDALENA, Cesta Cirila Tavčarja 1 B,
4270 JESENICE, razrešitev: 17. 1. 2003,
v.d. ravnateljica.

Rg-5836
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/01756 z dne 28. 4.
2003 pri subjektu vpisa TRAS, špediter-
sko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: KO-
LODVORSKA CESTA 2, 4000 KRANJ, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02885/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: VPIS SPRE-
MEMBE DRUŽBENIKOV s temile podatki:

Matična številka: 5559871
Ustanovitelji: GROS JANEZ, DELAVSKA

C. 48, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 0 SIT,
ne odgovarja, izstop: 17. 9. 2002; MILJE-
VIČ BRANKO, SMLEDNIŠKA C. 108, 4000
KRANJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 17. 9. 2002; VIATOR-KOTRANS
družba za kombinirani transport, d.o.o.,
Ljubljana, LETALIŠKA CESTA 33, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.125.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 2002.

Rg-5839
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2002/01839 z dne 23. 4. 2003
pri subjektu vpisa EURO GLOBAL, trgovina,
d.o.o., sedež: STRUŽEVO 3, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/06365/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: SPREMEM-
BE DRUŽBENIKA s temile podatki:

Matična številka: 1358952
Ustanovitelji: POTOČNIK ANDREJ, PAR-

TIZANSKA C. 32 B, 4260 BLED, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 10. 10.
2002; TURK SILVO, Ulica bratov Učakar 40,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
2002.

Rg-5847
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02005 z dne 23. 4.
2003 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRAD-
BENO PODJETJE d.d. Tržič, sedež: BLEJ-

SKA CESTA 8, 4290 TRŽIČ, vpisanem pod
vložno št. 1/00025/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: SPREMEMBE ČLANOV
NADZORNEGA SVETA, VPIS PREDSEDNI-
KA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NAD-
ZORNEGA SVETA s temile podatki:

Matična številka: 5075521
Člani nadzornega sveta: LOŽAR STO-

JAN, izstop 27. 6. 2002; KAPEL ALENKA,
izstop 27. 6. 2002; DRAGOŠ JANEZ, izstop
27. 6. 2002; POVALEJ ANDREJ, izstop
27. 6. 2002; JEREBIC RIHARD - PREDSE-
DNIK, vstop 27. 6. 2002; VTIČ VRANIČAR
BARBARA-NAM. PRED, vstop 27. 6. 2002;
ŠEGA GREGOR, vstop 27. 6. 2002; DO-
PONA ARPARD, vstop 27. 6. 2002.

Rg-5858
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2002/02224 z dne 23. 4.
2003 pri subjektu vpisa TINEX, trgovska
družba, d.o.o., sedež: ROŽNA ULICA 44,
4208 ŠENČUR, vpisanem pod vložno št.
1/00914/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DELEŽEV DRUŽBE-
NIKOV s temile podatki:

Matična številka: 5341922
Ustanovitelji: ČEBAŠEK ŠTEFAN, ZBI-

LJE 8 D, 1215 MEDVODE, osnovni vložek:
28.958.992,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1991; TINEX, trgovska družba,
d.o.o., ROŽNA ULICA 44, 4208 ŠENČUR,
osnovni vložek: 9.652.997,50 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 11. 2000.

Rg-5915
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00088 z dne 8. 5.
2003 pri subjektu vpisa GIMNAZIJA JESE-
NICE, sedež: TRG TONETA ČUFARJA 1,
4270 JESENICE, vpisanem pod vložno št.
1/05299/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBE ZASTOPNIKA s te-
mile podatki:

Matična številka: 5854091
Osebe, pooblaščene za zastopanje: rav-

natelj DORNIG LIDIJA, Moste 14, 4274 ŽI-
ROVNICA, imenovanje: 1. 2. 2003, zasto-
pa brez omejitve.

Rg-6241
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2003/00512 z dne 8. 5.
2003 pri subjektu vpisa ETP, elektrotehni-
ško podjetje za engineering, trgovino,
proizvodnjo Kranj, d.d., sedež: MIRKA VA-
DNOVA 11, 4000 KRANJ, vpisanem pod
vložno št. 1/00033/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: VPIS ZAZNAMBE PRE-
DLOGA ZA ZAČETEK POSTOPKA PRISIL-
NE PORAVNAVE s temile podatki:

Matična številka: 5071909
Razno: Vpiše se zaznamba predloga z

dne 7. 5. 2003 za začetek postopka prisil-
ne poravnave nad tem dolžnikom - St
26/2003.

Rg-18514
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01710 z dne 28. 11.
2001 pod št. vložka 1/05793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5947111
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Firma: LTH - OBRAT I, proizvodnja hla-
dilnih naprav d.o.o., Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: KIDRIČEVA CESTA 66, 4220
ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: LTH IN-
ŽENIRING, proizvodnja hladilnih naprav,
d.o.o., KIDRIČEVA 66, 4220 ŠKOFJA LO-
KA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 4. 1996.

Obrazložitev: Sklep o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku je bil sprejet dne
20. 6. 2001. Ker je sklep o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku postal pravno-
močen, je registrsko sodišče na podlagi prve-
ga odstavka 398. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (Ur. list RS, št. 30/93, v nadalje-
vanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli
obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti
izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

KRŠKO

Rg-5902
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2003/00054 z dne 5. 5.
2003 pri subjektu vpisa SIPRO INŽENI-
RING svetovanje in projektiranje d.o.o.,
sedež: Cesta krških žrtev 135, 8270 KR-
ŠKO, vpisanem pod vložno št. 1/04130/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba poslovnega naslova, dejavnosti, ime-
novanje članov nadzornega sveta, vpis či-
stopisa družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1623427
Sedež: Cesta krških žrtev 135 c, 8270

KRŠKO
Člani nadzornega sveta: UDOVIČ ZMA-

GOSLAV-NAM. PREDSED, vstop 10. 1.
2003; KROŠELJ KAMIL, vstop 10. 1. 2003;
LORBER MOJCA-PREDSEDNICA, vstop
10. 1. 2003.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena dela,
izbris 5. 5. 2003; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 5. 5. 2003; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, izbris 5. 5. 2003; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 5. 5.
2003; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, izbris 5. 5.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 5. 5.
2003; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, izbris 5. 5. 2003;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 5. 5. 2003; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, izbris 5. 5. 2003; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 5. 5. 2003; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
izbris 5. 5. 2003; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 5. 5. 2003;

5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, izbris 5. 5. 2003; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, izbris 5. 5.
2003; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, izbris 5. 5. 2003; 51700 Druga tr-
govina na debelo, izbris 5. 5. 2003; 51870
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
5. 5. 2003; 51900 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 5. 5. 2003; 6521 Finančni zakup
(leasing), izbris 5. 5. 2003; 65210 Finančni
zakup (leasing), vpis 5. 5. 2003; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, izbris 5. 5. 2003; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
5. 5. 2003; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, izbris 5. 5. 2003; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, vpis 5. 5.
2003; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, izbris 5. 5. 2003; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 5. 5. 2003;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, izbris 5. 5. 2003;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 5. 5. 2003;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi, izbris 5. 5. 2003; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 5. 5. 2003; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem, izbris 5. 5. 2003; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 5. 5. 2003;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, izbris 5. 5. 2003; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
5. 5. 2003; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, izbris 5. 5. 2003;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 5. 5. 2003; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
izbris 5. 5. 2003; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, vpis 5. 5. 2003; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, izbris
5. 5. 2003; 72100 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 5. 5. 2003; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi, iz-
bris 5. 5. 2003; 72210 Razvoj in založba
programskih paketov, vpis 5. 5. 2003;
72220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje, vpis 5. 5. 2003; 7230 Obdelava
podatkov, izbris 5. 5. 2003; 72300 Obdela-
va podatkov, vpis 5. 5. 2003; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, izbris
5. 5. 2003; 72400 Omrežne podatkovne
storitve, vpis 5. 5. 2003; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, izbris 5. 5. 2003;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 5. 5. 2003; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, izbris 5. 5. 2003; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 5. 5.
2003; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 5. 5. 2003; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, izbris
5. 5. 2003; 74202 Prostorsko, urbanistično
in krajinsko načrtovanje, vpis 5. 5. 2003;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
izbris 5. 5. 2003; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 5. 5. 2003; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, izbris
5. 5. 2003; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, izbris 5. 5. 2003; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, izbris 5. 5.
2003; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov, izbris 5. 5. 2003; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., izbris 5. 5. 2003;
74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 5. 5. 2003; 74853 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 5. 5. 2003; 74871 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
5. 5. 2003; 74873 Druge poslovne dejavno-
sti, d. n, vpis 5. 5. 2003; 8042 Drugo izo-
braževanje, izbris 5. 5. 2003; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., izbris 5. 5. 2003; 80422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje, d. n, vpis 5. 5. 2003; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki, izbris 5. 5. 2003;
90010 Ravnanje z odplakami, vpis 5. 5.
2003; 90021 Zbiranje in odvoz odpadkov,
vpis 5. 5. 2003; 90022 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov, vpis 5. 5. 2003; 90023 Ravnanje
z nevarnimi odpadki, vpis 5. 5. 2003; 90031
Čiščenje okolja, vpis 5. 5. 2003; 90032 Dru-
ge dejavnosti javne higiene, vpis 5. 5. 2003.

Skupščinski sklep: Čistopis družbene po-
godbe z dne 10. 1. 2003.

Rg-5905
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2003/00061 z dne 5. 5.
2003 pri subjektu vpisa VIPSO gradbeniš-
tvo, komunala in vzdrževanje d.o.o., se-
dež: Titova 75, 8281 SENOVO, vpisanem
pod vložno št. 1/03726/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba družbe-
nika in imenovanje prokurista družbe s temi-
le podatki:

Matična številka: 5876192
Ustanovitelji: POŽUN JOŽE, Titova cesta

75, 8281 SENOVO, osnovni vložek:
602.064 SIT, ne odgovarja, izstop: 24. 2.
2003; KELHAR ALEŠ, Sadjarska ulica 4,
8270 KRŠKO, osnovni vložek: 602.064 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist KELHAR ALEŠ, Sadjarska ulica 4,
8270 KRŠKO, imenovanje: 24. 2. 2003, za-
stopa brez omejitev.

LJUBLJANA

Rg-4372
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09377 z dne 19. 3.
2003 pri subjektu vpisa STUDIO MARKE-
TING J. WALTER THOMPSON raziskova-
nje, svetovanje in oblikovanje tržnih ko-
munikacij in izdelkov Ljubljana d.o.o., se-
dež: Vojkova 50, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/31109/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: razširitev de-
javnosti in sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 1318985
Dejavnost: 92110 Snemanje filmov in vi-

deo filmov, vpis 19. 3. 2003; 92120 Distri-
bucija filmov in video filmov, vpis 19. 3. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9. 10. 2002.

Rg-4395
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10412 z dne 26. 3.
2003 pri subjektu vpisa GRANAT Trgovsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana, sedež:
Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/29811/00, vpisalo
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v sodni register tega sodišča: sprememba
dejavnosti, ustanovitelja in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 1216023
Ustanovitelji: ABC TEHNOHIT, D.O.O.

TRBOVLJE, Ulica 1. junija 1, 1420 TRBOV-
LJE, osnovni vložek: 1.029.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 13. 11. 2002; GRANAT,
D.O.O. LJUBLJANA, Masarykova 23, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.029.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 2002.

Dejavnost: 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
izbris 26. 3. 2003; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo, izbris 26. 3. 2003;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, izbris
26. 3. 2003; 51700 Druga trgovina na de-
belo, izbris 26. 3. 2003; 51850 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in opremo, vpis
26. 3. 2003; 51870 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 26. 3. 2003; 51880
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 26. 3.
2003; 51900 Druga trgovina na debelo, vpis
26. 3. 2003; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, izbris 26. 3. 2003;
74872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 26. 3. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 11. 2002.

Rg-5092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09436 z dne 18. 4.
2003 pri subjektu vpisa AVTOTEHNA
UPRAVLJANJE STAVB družba za varova-
nje in vzdrževanje objektov, d.o.o., se-
dež: Celovška cesta 175, 1117 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/27175/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, naslova se-
deža, ustanovitelja, zastopnikov, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5925991
Firma: EMPLOIDIUM, družba za uprav-

ljanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EMPLOIDIUM d.o.o.
Sedež: Ulica Malči Beličeve 69, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: AVTOTEHNA zastopanje, tr-

govina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Celovška cesta 175, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 3. 10. 2002; ŠTRBENK
PETER, Ulica Malči Beličeve 69, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŠTRBENK PETER, Ul. Malči Beliče-
ve 69, 1111 LJUBLJANA, razrešitev: 3. 10.
2002, zastopa kot prokurist neomejeno ter
ima posebna pooblastila v pravnem prometu
z nepremičninami vključno z obremenjeva-
njem nepremičnin s stvarnimi bremeni v skla-
du s sklepom upravnega odbora; direktor
BRICELJ JOŽE, Povšetova 42, 1110 LJUB-
LJANA, razrešitev: 3. 10. 2002, zastopa
brez omejitev v okviru svojega področja, ra-
zen v naslednjih primerih: - razpolaganje z
nepremičninami družbe, obremenjevanje ne-
premičnin s stvarnimi bremeni, - najemanje
in dajanje finančnih kreditov, garancij oziro-

ma drugih poroštev, pogodb s principali -
najemanje tujih in oddajanje lastnih poslov-
nih prostorov, - sklepanje leasing in krediti-
nih pogodb, ki niso vezane na predmet po-
slovanja družbe, - investicije v nepremičnine
in druga osnovna sredstva nad vrednostjo
3.000 SIT, (tritisoč) DEM, - sklepanje dolgo-
ročnih pogodb za storitve zunanjih izvajalcev
in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev v
vrednosti nad 3.000 SIT, (tritisoč) DEM, -
sklepanje vseh poslov za storitve, ki jih sicer
za družbo lahko opravijo druga podjetja sku-
pine, avtotehna, s podjetji izven skupine av-
totehna. v naštetih primerih mora direktor
pred sklenitvijo posla dobiti soglasje uprav-
nega odbora. dokumente v navedenih po-
slih mora sopodpisati prokurist; prokurist
ŠTRBENK IRENA, Ulica Malči Beličeve 69,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 3. 10.
2002; direktor ŠTRBENK PETER, Ulica Mal-
či Beličeve 69, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 3. 10. 2002.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 18. 4. 2003; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 18. 4. 2003; 01131 Vinogradniš-
tvo, vpis 18. 4. 2003; 01132 Sadjarstvo,
vpis 18. 4. 2003; 01300 Mešano kmetij-
stvo, vpis 18. 4. 2003; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin, vpis 18. 4. 2003; 02010 Gozdar-
stvo, vpis 18. 4. 2003; 02020 Gozdarske
storitve, vpis 18. 4. 2003; 15130 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa, vpis 18. 4. 2003; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov, vpis 18. 4.
2003; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in zelenjave, vpis 18. 4. 2003;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic, vpis 18. 4. 2003; 15820 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic, vpis 18. 4. 2003;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov, vpis 18. 4. 2003; 15910
Proizvodnja žganih pijač, vpis 18. 4. 2003;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis
18. 4. 2003; 15940 Proizvodnja drugih fer-
mentiranih pijač in sadnih vin, vpis 18. 4.
2003; 15950 Proizvodnja aromatiziranih vin
iz svežega grozdja, vpis 18. 4. 2003; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil, vpis 18. 4. 2003; 20300 Stavbno mi-
zarstvo, vpis 18. 4. 2003; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa, vpis 18. 4. 2003;
22240 Priprava za tisk, vpis 18. 4. 2003;
22250 Druge dejavnosti, povezane s tiskar-
stvom, vpis 18. 4. 2003; 22310 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov, vpis 18. 4. 2003;
22320 Razmnoževanje video zapisov, vpis
18. 4. 2003; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 18. 4. 2003; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis 18. 4.
2003; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga, vpis 18. 4. 2003; 36130 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis
18. 4. 2003; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, vpis 18. 4. 2003; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 18. 4.
2003; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
18. 4. 2003; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 18. 4. 2003; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 18. 4. 2003; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 18. 4. 2003; 45320 Izolacijska

dela, vpis 18. 4. 2003; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 18. 4.
2003; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 18. 4. 2003; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 18. 4. 2003; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 18. 4. 2003; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 18. 4. 2003; 45441 Steklarska
dela, vpis 18. 4. 2003; 45442 Pleskarska
dela, vpis 18. 4. 2003; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 18. 4. 2003;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvijo, vpis 18. 4. 2003; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitve, vpis 18. 4.
2003; 55400 Točenje pijač, vpis 18. 4.
2003; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 18. 4. 2003; 80422 Drugo izo-
braževanje, izpopolnjevanje in usposablja-
nje, d. n, vpis 18. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 10. 2002.

Rg-5110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10477 z dne 2. 4.
2003 pri subjektu vpisa GRADIS - TOVARNA
STROJEV IN NAPRAV LJUBLJANA, d.o.o.,
sedež: Letališka 33, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/12515/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba usta-
novitelja s temile podatki:

Matična številka: 5489644
Ustanovitelji: GRADIS TEO Tehnične,

ekonomske in organizacijske storitve, d.d.,
Šmartinska 134/a, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 86.773.481 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 3. 12. 2002; GRADIS NIZKE
GRADNJE d.d., Lavričeva 3, 2000 MARI-
BOR, osnovni vložek: 86.773.481 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 12. 2002.

Rg-5114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/10568 z dne 17. 4.
2003 pri subjektu vpisa B & B Podjetje za
zastopanje, inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Brnčičeva 19, 1231 LJUBLJANA-ČR-
NUČE, vpisanem pod vložno št. 1/02872/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deleža, dejavno-
sti zastopnikov in akta s temile podatki:

Matična številka: 5464790
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BANDEL SILVAN, Ziherlova

ul. 6, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.350.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11.
1989.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BANDEL SILVAN, Ziherlova ul. 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 11.
2002; prokurist BANDEL SILVAN, Ziherlova
ul. 6, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
28. 11. 2002; poslovodja BANDEL GRE-
GOR, Ziherlova ulica 6, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 28. 11. 2002.

Dejavnost: 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, izbris 17. 4. 2003;
51700 Druga trgovina na debelo, izbris
17. 4. 2003; 51870 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 17. 4. 2003; 51900
Druga trgovina na debelo, vpis 17. 4. 2003;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov, vpis 17. 4. 2003; 55239 Druge nasta-
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nitve za krajši čas, vpis 17. 4. 2003; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 17. 4.
2003; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, vpis 17. 4. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 17. 4. 2003.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi z
dne 28. 11. 2002.

Rg-5219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00125 z dne 14. 4.
2003 pri subjektu vpisa DALMATIN založ-
ništvo in tiskarstvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Mizarska pot 11, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/06145/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, skrajšane firme, sedeža, deležev,
osnovnega kaptiala, naslova ustanovitelja in
zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5377510
Firma: DALMATIN založništvo in tiskar-

stvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DALMATIN d.o.o.
Sedež: Medenska cesta 3, 1210 LJUB-

LJANA - ŠENTVID
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERHAR FRANC, Meden-

ska cesta 3, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID,
osnovni vložek: 1.502.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 11. 1997; MERHAR FRANC,
Medenska cesta 3, 1210 LJUBLJANA -
ŠENTVID, osnovni vložek: 600.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 1. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MERHAR FRANC, Medenska cesta
3, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID, imenova-
nje: 19. 11. 1997, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 14. 4. 2003; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 14. 4. 2003; 01131 Vinogradništvo,
vpis 14. 4. 2003; 01132 Sadjarstvo, vpis
14. 4. 2003; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
14. 4. 2003; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo, vpis 14. 4. 2003; 01420 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev, vpis 14. 4. 2003; 21110 Proizvodnja vlak-
nin, vpis 14. 4. 2003; 21120 Proizvodnja pa-
pirja in kartona, vpis 14. 4. 2003; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže, vpis 14. 4.
2003; 21220 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja, vpis
14. 4. 2003; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja, vpis 14. 4. 2003;
21240 Proizvodnja tapet, vpis 14. 4. 2003;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona, vpis 14. 4. 2003; 221 Založniš-
tvo, izbris 14. 4. 2003; 22110 Izdajanje knjig,
vpis 14. 4. 2003; 22120 Izdajanje časopi-
sov, vpis 14. 4. 2003; 22130 Izdajanje revij
in periodike, vpis 14. 4. 2003; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
14. 4. 2003; 22150 Drugo založništvo, vpis
14. 4. 2003; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve, izbris 14. 4. 2003; 22210 Ti-
skanje časopisov, vpis 14. 4. 2003; 22220
Drugo tiskarstvo, vpis 14. 4. 2003; 22230
Knjigoveštvo, vpis 14. 4. 2003; 22240 Pri-
prava za tisk, vpis 14. 4. 2003; 22250 Dru-
ge dejavnosti, povezane s tiskarstvom, vpis
14. 4. 2003; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa, izbris 14. 4. 2003; 22310

Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 14. 4.
2003; 22320 Razmnoževanje video zapisov,
vpis 14. 4. 2003; 22330 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov, vpis 14. 4. 2003; 26110
Proizvodnja ravnega stekla, vpis 14. 4. 2003;
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla, vpis 14. 4. 2003; 26130 Proizvodnja vo-
tlega stekla, vpis 14. 4. 2003; 26140 Proiz-
vodnja steklenih vlaken, vpis 14. 4. 2003;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov, vpis
14. 4. 2003; 26210 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike, vpis 14. 4. 2003;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike, vpis
14. 4. 2003; 26230 Proizvodnja izolatorjev
in izolacijskih elementov iz keramike, vpis
14. 4. 2003; 26240 Proizvodnja druge te-
hnične keramike, vpis 14. 4. 2003; 26250
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov, vpis
14. 4. 2003; 26260 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike, vpis 14. 4. 2003; 26300 Proiz-
vodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic, vpis
14. 4. 2003; 26400 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo, vpis 14. 4. 2003; 26510 Pro-
izvodnja cementa, vpis 14. 4. 2003; 26520
Proizvodnja apna, vpis 14. 4. 2003; 26530
Proizvodnja mavca, vpis 14. 4. 2003; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo, vpis 14. 4. 2003; 26620 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo, vpis 14. 4.
2003; 26630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice, vpis 14. 4. 2003; 26640 Proiz-
vodnja malte, vpis 14. 4. 2003; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis
14. 4. 2003; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca, vpis 14. 4.
2003; 26700 Obdelava naravnega kamna,
vpis 14. 4. 2003; 26810 Proizvodnja brusil-
nih sredstev, vpis 14. 4. 2003; 26820 Proiz-
vodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov, vpis 14. 4. 2003; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela, vpis 14. 4. 2003;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
vpis 14. 4. 2003; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 14. 4. 2003; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 14. 4. 2003;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, vpis 14. 4. 2003;
45240 Gradnja vodnih objektov, vpis 14. 4.
2003; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 14. 4. 2003; 45310
Električne inštalacije, vpis 14. 4. 2003;
45320 Izolacijska dela, vpis 14. 4. 2003;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 14. 4. 2003; 45340 Druge in-
štalacije pri gradnjah, vpis 14. 4. 2003;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
14. 4. 2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 14. 4. 2003;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 14. 4.
2003; 45441 Steklarska dela, vpis 14. 4.
2003; 45442 Pleskarska dela, vpis 14. 4.
2003; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la, vpis 14. 4. 2003; 45500 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev, vpis 14. 4. 2003;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili,
vpis 14. 4. 2003; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili, vpis 14. 4. 2003; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 14. 4. 2003; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 14. 4. 2003;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis

14. 4. 2003; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, vpis 14. 4. 2003; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 14. 4.
2003; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 14. 4. 2003;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 14. 4. 2003; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 14. 4. 2003; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
14. 4. 2003; 50501 Trgovina na drobno z
lastnimi motornimi gorivi, vpis 14. 4. 2003;
50502 Posredništvo pri trgovini na drobno z
motornimi gorivi, vpis 14. 4. 2003; 511 Po-
sredništvo, izbris 14. 4. 2003; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 14. 4.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 14. 4.
2003; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 14. 4. 2003;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indus-
trijske opreme, ladij, letal, vpis 14. 4. 2003;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in naprav, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 14. 4. 2003; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 14. 4. 2003; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 14. 4. 2003; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo drugih določe-
nih izdelkov, vpis 14. 4. 2003; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
14. 4. 2003; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 14. 4. 2003; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 14. 4. 2003; 51230 Trgovina na debelo
z živimi živalmi, vpis 14. 4. 2003; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, vpis
14. 4. 2003; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom, vpis 14. 4. 2003; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 14. 4. 2003; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 14. 4.
2003; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami, vpis 14. 4. 2003; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 14. 4. 2003; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 14. 4. 2003;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, vpis 14. 4. 2003;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 14. 4. 2003;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 14. 4.
2003; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
14. 4. 2003; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe, izbris 14. 4. 2003; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 14. 4.
2003; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 14. 4. 2003; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV napravami, vpis 14. 4. 2003;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili, vpis 14. 4. 2003;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 14. 4. 2003; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 14. 4. 2003; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki,
izbris 14. 4. 2003; 51510 Trgovina na debe-
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lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis
14. 4. 2003; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami, vpis 14. 4. 2003; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, vpis 14. 4.
2003; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, vpis 14. 4. 2003;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi, vpis 14. 4. 2003; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 14. 4. 2003;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 14. 4. 2003; 517 Druga trgovina
na debelo, izbris 14. 4. 2003; 51810 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
14. 4. 2003; 51820 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 14. 4. 2003; 51830
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo, vpis 14. 4. 2003; 51840 Trgovina na
debelo z računalniško opremo, vpis 14. 4.
2003; 51850 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in opremo, vpis 14. 4. 2003;
51860 Trgovina na debelo z elektronskimi
deli in opremo, vpis 14. 4. 2003; 51870 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 14. 4.
2003; 51880 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
14. 4. 2003; 51900 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 14. 4. 2003; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili, vpis 14. 4. 2003; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 14. 4. 2003; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
14. 4. 2003; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 14. 4. 2003;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 14. 4. 2003; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 14. 4. 2003; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 14. 4. 2003; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
14. 4. 2003; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
14. 4. 2003; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 14. 4.
2003; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, izbris 14. 4. 2003;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
14. 4. 2003; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 14. 4. 2003; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
14. 4. 2003; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 14. 4. 2003; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV napravami, vpis 14. 4. 2003;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, vpis 14. 4. 2003; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 14. 4. 2003; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis 14. 4.
2003; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 14. 4.
2003; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami, vpis 14. 4. 2003; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 14. 4. 2003; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 14. 4.
2003; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
14. 4. 2003; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
14. 4. 2003; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 14. 4. 2003; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis

14. 4. 2003; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 14. 4. 2003; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 14. 4. 2003; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d. n, vpis 14. 4. 2003; 525 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom, izbris 14. 4. 2003;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 14. 4. 2003; 526 Trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, izbris 14. 4. 2003;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
14. 4. 2003; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 14. 4. 2003;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 14. 4. 2003; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis 14. 4.
2003; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih naprav, vpis 14. 4. 2003; 52730 Po-
pravilo ur, nakita, vpis 14. 4. 2003; 52740
Druga popravila izdelkov široke porabe, vpis
14. 4. 2003; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov, vpis 14. 4. 2003; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 14. 4. 2003; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 14. 4. 2003; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih do-
mov, vpis 14. 4. 2003; 55232 Dejavnost tu-
rističnih kmetij z nastanitvijo, vpis 14. 4.
2003; 55233 Oddajanje sob gospodinjstev
gostom, vpis 14. 4. 2003; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
14. 4. 2003; 55239 Druge nastanitve za kraj-
ši čas, vpis 14. 4. 2003; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 14. 4. 2003;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, vpis 14. 4. 2003; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 14. 4.
2003; 55304 Dejavnost premičnih in provi-
zoričnih gostinskih obratov, vpis 14. 4. 2003;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitve, vpis 14. 4. 2003; 554 Točenje pi-
jač in napitkov, izbris 14. 4. 2003; 55400
Točenje pijač, vpis 14. 4. 2003; 55510 De-
javnost menz, vpis 14. 4. 2003; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis 14. 4.
2003; 63110 Prekladanje, vpis 14. 4. 2003;
63120 Skladiščenje, vpis 14. 4. 2003;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 14. 4. 2003; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu,
vpis 14. 4. 2003; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu, vpis 14. 4.
2003; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n. “, izbris 14. 4. 2003; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, vpis 14. 4. 2003; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, vpis 14. 4. 2003;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 14. 4.
2003; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg, vpis 14. 4. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 14. 4. 2003; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 14. 4. 2003; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 14. 4. 2003; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 14. 4. 2003; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 14. 4. 2003;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 14. 4. 2003; 71220 Dajanje ladij v
najem, vpis 14. 4. 2003; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem, vpis 14. 4. 2003;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v

najem, vpis 14. 4. 2003; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
14. 4. 2003; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 14. 4.
2003; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, vpis 14. 4. 2003; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme, vpis 14. 4. 2003;
71402 Dejavnost videotek, vpis 14. 4. 2003;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 14. 4. 2003; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 14. 4. 2003; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
14. 4. 2003; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje, vpis 14. 4. 2003; 74150 Dejav-
nost holdingov, vpis 14. 4. 2003; 74201 Ge-
odetsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 14. 4. 2003; 74202 Prostorsko, urbani-
stično in krajinsko načrtovanje, vpis 14. 4.
2003; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 14. 4. 2003; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 14. 4.
2003; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, vpis 14. 4. 2003; 744 Ekonomsko
propagiranje, izbris 14. 4. 2003; 74400
Oglaševanje, vpis 14. 4. 2003; 74700 Či-
ščenje objektov in opreme, vpis 14. 4. 2003;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris
14. 4. 2003; 74810 Fotografska dejavnost,
vpis 14. 4. 2003; 74820 Pakiranje, vpis
14. 4. 2003; 74851 Prevajanje, vpis 14. 4.
2003; 74852 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje, vpis 14. 4. 2003; 74853 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 14. 4. 2003;
74860 Dejavnost klicnih centrov, vpis 14. 4.
2003; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 14. 4. 2003; 74872 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 14. 4.
2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti, d.
n, vpis 14. 4. 2003; 92110 Snemanje filmov
in video filmov, vpis 14. 4. 2003; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov, izbris 14. 4.
2003; 92120 Distribucija filmov in video fil-
mov, vpis 14. 4. 2003; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost, vpis 14. 4. 2003; 92200 Ra-
dijska in televizijska dejavnost, vpis 14. 4.
2003; 92310 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje, vpis 14. 4. 2003; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve, vpis
14. 4. 2003; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov, vpis 14. 4. 2003; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, vpis 14. 4.
2003; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij,
vpis 14. 4. 2003; 92511 Dejavnost knjižnic,
vpis 14. 4. 2003; 92512 Dejavnost arhivov,
vpis 14. 4. 2003; 92521 Dejavnost muzejev,
vpis 14. 4. 2003; 92522 Varstvo kulturne
dediščine, vpis 14. 4. 2003; 92530 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov, vpis 14. 4. 2003; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov, vpis 14. 4. 2003;
92621 Dejavnost marin, vpis 14. 4. 2003;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč, vpis 14. 4. 2003; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 14. 4. 2003; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d. n, vpis 14. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9. 1. 2003.

Rg-5254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00162 z dne 3. 4.
2003 pri subjektu vpisa KONO družba za
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svetovanje, projektiranje, izvedbo in stro-
kovni nadzor gradbenih objektov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Grablovičeva 30, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/08242/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5427509
Osnovni kapital: 25.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOSAN NIKOLA, Gerbiče-

va ulica 49, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1990; KOČEVAR BENO, Goce Del-
čeva 46, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1990; KONO, D.O.O., LJUBLJANA,
Grablovičeva 30, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 24.800.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 12. 2002.

Rg-5324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00292 z dne 2. 4.
2003 pri subjektu vpisa VICOMA proizvod-
nja, servisne storitve in trgovina d.o.o.,
1000 Ljubljana, Leskoškova 4, sedež:
Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/12635/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev, pooblastila zastopni-
kov, dejavnosti in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična številka: 5498104
Firma: VICOMA proizvodnja, servisne

storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Šmartinska cesta 152, 1533

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA ELEX IN-

TERNATIONAL TRADE P.O. Ljubljana, Du-
najska c. 21, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
10. 2. 2000; PETRAČ LEON, V Murglah 67
A, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.575.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
2000; GRILEC BOJAN, Pot na Fužine 37,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 525.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor GRILEC BOJAN, Pot na Fužine 37, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 1. 2003, zastopa
družbo neomejneo do višine 133.441,00 din.
za zastopanje, ki presega 133.441,00 din,
mora imeti pismeno pooblastilo upravnega od-
bora; direktor GRILEC BOJAN, Pot na Fužine
37, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 7. 1.
2003, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav, izbris 2. 4. 2003; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev,
vpis 2. 4. 2003; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih strojev in naprav, vpis
2. 4. 2003; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov, izbris 2. 4. 2003; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev, vpis 2. 4.
2003; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov, vpis
2. 4. 2003; 311 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev, izbris
2. 4. 2003; 31100 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev, vpis

2. 4. 2003; 312 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike, izbris 2. 4.
2003; 31200 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike, vpis 2. 4. 2003;
313 Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic, izbris 2. 4. 2003; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic, vpis 2. 4.
2003; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij, izbris 2. 4. 2003; 31400
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij, vpis 2. 4. 2003; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk,
izbris 2. 4. 2003; 31500 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk, vpis
2. 4. 2003; 316 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, izbris 2. 4. 2003; 31610 Proiz-
vodnja električne opreme za stroje in vozila,
vpis 2. 4. 2003; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, vpis 2. 4. 2003; 321 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent, izbris 2. 4.
2003; 32100 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent, vpis 2. 4. 2003; 322 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov, izbris 2. 4.
2003; 32200 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav, vpis 2. 4. 2003; 323 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in, izbris 2. 4. 2003; 32300 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
s, vpis 2. 4. 2003; 331 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov, izbris 2. 4. 2003; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, izbris 2. 4. 2003; 33200 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, vpis 2. 4. 2003; 333 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje, izbris
2. 4. 2003; 33300 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje, vpis 2. 4.
2003; 33400 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme, vpis 2. 4.
2003; 36300 Proizvodnja glasbil, vpis 2. 4.
2003; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač, izbris 2. 4. 2003; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač, vpis 2. 4.
2003; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
vpis 2. 4. 2003; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 2. 4. 2003; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili, vpis 2. 4.
2003; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili, vpis 2. 4. 2003; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil, vpis 2. 4.
2003; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 2. 4. 2003; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 2. 4. 2003; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 2. 4.
2003; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 2. 4. 2003;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 2. 4. 2003; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 2. 4. 2003; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis 2. 4.
2003; 50501 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi, vpis 2. 4. 2003; 511 Po-

sredništvo, izbris 2. 4. 2003; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, vpis 2. 4. 2003;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij, vpis 2. 4. 2003;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 2. 4. 2003; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 2. 4. 2003; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in naprav, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 2. 4. 2003; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 2. 4.
2003; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe, izbris 2. 4. 2003; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV napravami, vpis 2. 4. 2003;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki in medicinskimi pripomočki, vpis 2. 4.
2003; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 2. 4. 2003; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki, izbris 2. 4. 2003;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 2. 4. 2003; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis
2. 4. 2003; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 2. 4. 2003; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
2. 4. 2003; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi, vpis 2. 4. 2003; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
2. 4. 2003; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 2. 4. 2003; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom, izbris 2. 4. 2003; 517 Druga trgovina
na debelo, izbris 2. 4. 2003; 51810 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 2. 4.
2003; 51820 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji, vpis 2. 4. 2003; 51830 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 2. 4.
2003; 51840 Trgovina na debelo z računal-
niško opremo, vpis 2. 4. 2003; 51850 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in opre-
mo, vpis 2. 4. 2003; 51860 Trgovina na de-
belo z elektronskimi deli in opremo, vpis 2. 4.
2003; 51870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, vpis 2. 4. 2003; 51880 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 2. 4. 2003; 51900 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 2. 4. 2003; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, izbris 2. 4. 2003; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili, vpis 2. 4. 2003; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 2. 4.
2003; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki, vpis 2. 4. 2003;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 2. 4. 2003; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, izbris 2. 4. 2003; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 2. 4. 2003;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis
2. 4. 2003; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, vpis 2. 4. 2003; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 2. 4. 2003; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
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vpis 2. 4. 2003; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo, vpis 2. 4. 2003; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo, vpis 2. 4. 2003; 525 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom, izbris 2. 4. 2003;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 2. 4. 2003; 526 Trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, izbris 2. 4. 2003; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 2. 4. 2003;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah, vpis 2. 4. 2003; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln, vpis 2. 4.
2003; 527 Popravila izdelkov široke porabe,
izbris 2. 4. 2003; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih naprav, vpis 2. 4. 2003;
52740 Druga popravila izdelkov široke pora-
be, vpis 2. 4. 2003; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 2. 4. 2003; 63110 Prekladanje,
vpis 2. 4. 2003; 63120 Skladiščenje, vpis
2. 4. 2003; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, vpis 2. 4. 2003;
65220 Drugo kreditiranje, vpis 2. 4. 2003;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 2. 4. 2003;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 2. 4. 2003; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis 2. 4.
2003; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 2. 4. 2003; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 2. 4. 2003; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi, vpis 2. 4. 2003; 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem, vpis
2. 4. 2003; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, vpis 2. 4. 2003; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe, izbris 2. 4.
2003; 71402 Dejavnost videotek, vpis 2. 4.
2003; 71403 Izposojanje drugih izdelkov širo-
ke porabe, vpis 2. 4. 2003; 721 Svetovanje o
računalniških napravah, izbris 2. 4. 2003;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 2. 4. 2003; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, izbris 2. 4. 2003;
72210 Razvoj in založba programskih pake-
tov, vpis 2. 4. 2003; 72220 Oskrba z raču-
nalniškimi programi in svetovanje, vpis 2. 4.
2003; 72300 Obdelava podatkov, vpis 2. 4.
2003; 72400 Omrežne podatkovne storitve,
vpis 2. 4. 2003; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, izbris 2. 4. 2003; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav, vpis 2. 4. 2003;
726 Druge računalniške dejavnosti, izbris 2. 4.
2003; 72600 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 2. 4. 2003; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 2. 4. 2003; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 2. 4.
2003; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje, izbris 2. 4. 2003; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, vpis 2. 4. 2003;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 2. 4. 2003; 74820 Pakiranje, vpis 2. 4.
2003; 74852 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje, vpis 2. 4. 2003; 74853 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 2. 4. 2003; 74871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
2. 4. 2003.

Razno: Sprememba družbene pogodbe
z dne 6. 1. 2003.

Rg-5607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01612 z dne 17. 4.

2003 pri subjektu vpisa METROPOLIS ME-
DIA podjetje za marketing d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ravbarjeva ulica 13, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/19078/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična številka: 5631556
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor LEPČIN TOMISLAV, Matijašec 22,
ZAGREB, razrešitev: 24. 2. 2003; direktor
TURK DEJAN, Senčna pot 30, 6320 POR-
TOROŽ, imenovanje: 24. 2. 2003.

Rg-5667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01911 z dne 18. 4.
2003 pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJI-
GA TRGOVINA d.d. Ljubljana, sedež: Slo-
venska 29, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/02640/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopni-
ka s temile podatki:

Matična številka: 5171555
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist STARMAN DANIJEL, Podsvetija 8,
1351 BREZOVICA, imenovanje: 11. 3. 2003.

Rg-5711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02131 z dne 14. 4.
2003 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., Ljublja-
na, Kopitarjeva 2, sedež: Kopitarjeva 2,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/18584/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5607906
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor KOŠIR MIROSLAV, Dunajska 436,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 2. 2003,
zastopa brez omejitev; direktor RAVNIKAR
ALEKSANDER, Krašnova ulica 19, 4000
KRANJ, imenovanje: 1. 3. 2003.

Rg-5788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02540 z dne 5. 5.
2003 pri subjektu vpisa GRADBENA OPE-
RATIVA podjetje za visoke in nizke grad-
nje, d.o.o., sedež: Ljubljanska c. 9, 1270
LITIJA, vpisanem pod vložno št.
1/09800/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis sklepa o začetku redne likvi-
dacije, sprememba firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična številka: 5435714
Firma: GRADBENA OPERATIVA podje-

tje za visoke in nizke gradnje, d.o.o. - v
likvidaciji

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZMRZLAK MILAN, Brodarska 16,
1270 LITIJA, razrešitev: 9. 4. 2003, zasto-
pa in predstavlja družbo brez omejitev; likvi-
dator ZMRZLAK MILAN, Gabrovka 80 a,
1274 GABROVKA, imenovanje: 9. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sklep skupščine z
dne 9. 4. 2003 o začetku redne likvidacije.

Razno: Rok za prijavo terjatev upnikov je
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu.

Rg-5875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2002/09772 z dne 28. 4.

2003 pri subjektu vpisa DONAR podjetje
za notranjo opremo in svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica Marice Kovače-
ve 19, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/03638/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba ustanovite-
ljev, deležev, zastopnikov, dejavnosti, uskla-
ditev dejavnosti in sprememba akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5313716
Ustanovitelji: LAPANJA MILAN, Ul. Mari-

ce Kovačeve 19, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 2.875.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 2. 1990; LAPANJA MILAN ST, Ul.
Marice Kovačeve 19, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 2.875.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 28. 6. 2002; LAPANJA EMILIJA,
Ul. Marice Kovačeve 19, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 2.875.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 28. 6. 2002; DONAR po-
djetje za notranjo opremo in svetovanje
d.o.o. Ljubljana, Ulica Marice Kovačeve 19,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
8.625.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAPANJA MILAN, Ul. Marice Kovače-
ve 19, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 5. 10.
2002, zastopa brez omejitev; direktor FE-
GUŠ MATEJ, Cankarjevo nabrežje 1, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 5. 10. 2002; pro-
kurist LAPANJA MILAN, Ulica Marice Kova-
čeve 19, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
5. 10. 2002.

Dejavnost: 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil, izbris 28. 4. 2003;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 28. 4. 2003; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog, izbris 28. 4. 2003;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog,
vpis 28. 4. 2003; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n., izbris 28. 4. 2003; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d. n, vpis 28. 4.
2003; 2030 Stavbno mizarstvo, izbris
28. 4. 2003; 20300 Stavbno mizarstvo,
vpis 28. 4. 2003; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže, izbris 28. 4. 2003; 20400 Proiz-
vodnja lesene embalaže, vpis 28. 4. 2003;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, iz-
bris 28. 4. 2003; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 28. 4. 2003; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja, izbris 28. 4. 2003; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja, vpis 28. 4.
2003; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva, izbris 28. 4. 2003; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva, vpis 28. 4. 2003;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega, izbris
28. 4. 2003; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega, vpis 28. 4. 2003; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega,
izbris 28. 4. 2003; 36130 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis
28. 4. 2003; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n., izbris 28. 4. 2003; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, vpis 28. 4.
2003; 3615 Proizvodnja žimnic, izbris
28. 4. 2003; 36150 Proizvodnja žimnic,
vpis 28. 4. 2003; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov, izbris 28. 4. 2003;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov, vpis 28. 4. 2003; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač, izbris 28. 4.
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2003; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač, vpis 28. 4. 2003; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., izbris
28. 4. 2003; 36630 Proizvodnja drugih iz-
delkov, vpis 28. 4. 2003; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov, izbris
28. 4. 2003; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 28. 4. 2003;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, izbris 28. 4. 2003; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
28. 4. 2003; 4543 Oblaganje tal in sten,
izbris 28. 4. 2003; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 28. 4. 2003; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela, izbris 28. 4. 2003;
45441 Steklarska dela, vpis 28. 4. 2003;
45442 Pleskarska dela, vpis 28. 4. 2003;
4545 Druga zaključna gradbena dela, izbris
28. 4. 2003; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 28. 4. 2003; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, izbris 28. 4.
2003; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov, vpis 28. 4. 2003; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, izbris 28. 4. 2003; 51120 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 28. 4. 2003; 5113 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala, izbris 28. 4. 2003; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 28. 4. 2003; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
izbris 28. 4. 2003; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 28. 4. 2003; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, izbris
28. 4. 2003; 51150 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in na-
prav, drugih kovinskih izdelkov, vpis 28. 4.
2003; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, izbris
28. 4. 2003; 51160 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 28. 4. 2003; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, izbris
28. 4. 2003; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 28. 4.
2003; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, izbris 28. 4. 2003; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 28. 4. 2003; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom, izbris 28. 4. 2003; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 28. 4.
2003; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
izbris 28. 4. 2003; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV napravami, vpis 28. 4. 2003; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, izbris 28. 4. 2003;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 28. 4.
2003; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, izbris 28. 4. 2003;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 28. 4. 2003; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, izbris 28. 4.
2003; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 28. 4. 2003; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materi-

alom, napravami za ogrevanje, izbris 28. 4.
2003; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, vpis 28. 4. 2003;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo, izbris 28. 4.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 28. 4. 2003; 51840 Trgovina na debe-
lo z računalniško opremo, vpis 28. 4. 2003;
51850 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo, vpis 28. 4. 2003; 51900
Druga trgovina na debelo, vpis 28. 4. 2003;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, izbris
28. 4. 2003; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 28. 4. 2003; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, izbris 28. 4.
2003; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 28. 4. 2003; 5261 Trgovina
na drobno po pošti, izbris 28. 4. 2003;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
28. 4. 2003; 7230 Obdelava podatkov, iz-
bris 28. 4. 2003; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 28. 4. 2003; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami, izbris 28. 4.
2003; 72400 Omrežne podatkovne stori-
tve, vpis 28. 4. 2003; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, izbris 28. 4. 2003;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 28. 4. 2003; 7260 Druge računalni-
ške dejavnosti, izbris 28. 4. 2003; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 28. 4.
2003; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, iz-
bris 28. 4. 2003; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 28. 4. 2003; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, izbris 28. 4.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 28. 4. 2003; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, izbris 28. 4.
2003; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, izbris 28. 4. 2003; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., izbris 28. 4.
2003; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 28. 4. 2003; 74872 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
28. 4. 2003; 74873 Druge poslovne dejav-
nosti, d. n, vpis 28. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 4. 10. 2002.

Rg-5910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00077 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa LOGINA LAGER-
SOFT proizvodnja, trgovina in storitve
Ljubljana, d.o.o., sedež: Stegne 11, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/09756/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža, ustano-
viteljev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična številka: 5417104
Firma: EPILOG proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: EPILOG d.o.o.
Sedež: Hruševo 19, 1356 DOBROVA
Ustanovitelji: ŠTRUCL DAMJAN, VODNI-

KOVA 250, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 965.925 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 12. 2002; POSEGA ALEŠ, Celovška

cesta 161, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 1.073.250 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 12. 2002.

Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 25. 4.
2003; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov, vpis 25. 4. 2003; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin, vpis 25. 4. 2003; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
izbris 25. 4. 2003; 22240 Priprava za tisk,
vpis 25. 4. 2003; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., izbris 25. 4. 2003; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo drugih dolo-
čenih izdelkov, vpis 25. 4. 2003; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, izbris 25. 4.
2003; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napra-
vami, vpis 25. 4. 2003; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki, izbris 25. 4.
2003; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, izbris 25. 4. 2003; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji, izbris
25. 4. 2003; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo, izbris 25. 4.
2003; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, izbris
25. 4. 2003; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, izbris 25. 4. 2003; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, izbris 25. 4.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 25. 4. 2003; 51810 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji, vpis 25. 4. 2003;
51820 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, vpis 25. 4. 2003; 51830 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 25. 4.
2003; 51840 Trgovina na debelo z računal-
niško opremo, vpis 25. 4. 2003; 51850 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in opre-
mo, vpis 25. 4. 2003; 51860 Trgovina na
debelo z elektronskimi deli in opremo, vpis
25. 4. 2003; 51870 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 25. 4. 2003; 51880
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 25. 4.
2003; 51900 Druga trgovina na debelo, vpis
25. 4. 2003; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 25. 4. 2003; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 25. 4. 2003; 55220 Dejav-
nost kampov, vpis 25. 4. 2003; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov, vpis 25. 4. 2003; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvijo, vpis
25. 4. 2003; 55233 Oddajanje sob gospo-
dinjstev gostom, vpis 25. 4. 2003; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov, vpis 25. 4. 2003; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, vpis 25. 4. 2003;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
25. 4. 2003; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, vpis 25. 4.
2003; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 25. 4. 2003; 55304 Dejavnost premič-
nih in provizoričnih gostinskih obratov, vpis
25. 4. 2003; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitve, vpis 25. 4. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 25. 4. 2003;
55510 Dejavnost menz, vpis 25. 4. 2003;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
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vpis 25. 4. 2003; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, vpis 25. 4.
2003; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, vpis 25. 4. 2003; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 25. 4.
2003; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
25. 4. 2003; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, izbris 25. 4. 2003;
72210 Razvoj in založba programskih pake-
tov, vpis 25. 4. 2003; 72220 Oskrba z ra-
čunalniškimi programi in svetovanje, vpis
25. 4. 2003; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, izbris 25. 4. 2003;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
25. 4. 2003; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 25. 4. 2003; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 25. 4. 2003; 74810 Fotografska
dejavnost, vpis 25. 4. 2003; 7483 Tajniška
dela in prevajanje, izbris 25. 4. 2003;
74851 Prevajanje, vpis 25. 4. 2003; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
25. 4. 2003; 74853 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 25. 4. 2003; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., izbris 25. 4. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje, d. n, vpis 25. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 12. 2002.

Rg-6004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00241 z dne 23. 4.
2003 pri subjektu vpisa CODE servis, trgo-
vina, turizem, d.o. o, Trzin, sedež: Ulica
bratov Kotar 23, 1236 TRZIN, vpisanem
pod vložno št. 1/07436/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, spremem-
ba ustanovitelja ter akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična številka: 5386268
Firma: CODE servis, trgovina, d.o. o,

Trzin
Ustanovitelji: VRBINC TOMAŽ, Cesta Ra-

domeljske čete 32 E, 1235 RADOMLJE,
osnovni vložek: 3.962.222 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 6. 1990; ŠTRUS DIMITRIJ,
Ulica bratov Kotar 23, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.981.111 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 9. 1. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VRBINC TOMAŽ, Cesta Radomeljske
čete 32 E, 1235 RADOMLJE, imenovanje:
12. 6. 1990, zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev; zastopnik ŠTRUS DIMITRIJ,
Ulica bratov Kotar 23, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 9. 1. 2003, zastopa in predstav-
lja družbo brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 9. 1. 2003.

Rg-6088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00356 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa EKTEAM trgovina,
storitve in proizvodnja, d.o.o. Ljubljana,
Slovenčeva 23, sedež: Slovenčeva 23,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/14860/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: sprememba firme, osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti in akta s temile
podatki:

Matična številka: 5499275

Firma: EKTEAM, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 70.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRINČIČ SREČKO, Po-

lanškova 5, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 28.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1991; EKTEAM, trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
cesta 23, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 42.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 8. 2000.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, izbris 25. 4. 2003; 01110 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin, vpis 25. 4.
2003; 01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik, izbris 25. 4. 2003;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik, vpis 25. 4. 2003; 01131
Vinogradništvo, izbris 25. 4. 2003; 01131
Vinogradništvo, vpis 25. 4. 2003; 01132
Sadjarstvo, izbris 25. 4. 2003; 01132 Sa-
djarstvo, vpis 25. 4. 2003; 01210 Reja go-
vedi, izbris 25. 4. 2003; 01210 Reja gove-
di, vpis 25. 4. 2003; 01220 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov, izbris
25. 4. 2003; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov, vpis 25. 4. 2003;
01230 Reja prašičev, izbris 25. 4. 2003;
01230 Reja prašičev, vpis 25. 4. 2003;
01240 Reja perutnine, izbris 25. 4. 2003;
01240 Reja perutnine, vpis 25. 4. 2003;
01250 Reja drugih živali, izbris 25. 4.
2003; 01250 Reja drugih živali, vpis 25. 4.
2003; 01300 Mešano kmetijstvo, izbris
25. 4. 2003; 01300 Mešano kmetijstvo,
vpis 25. 4. 2003; 01500 Lov in gojitev di-
vjadi ter lovske storitve, izbris 25. 4. 2003;
01500 Lov in lovske storitve, vpis 25. 4.
2003; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n., izbris 25. 4. 2003; 18240
Proizvodnja športnih in drugih oblačil, po-
krival ter dodatkov, vpis 25. 4. 2003; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov, izbris 25. 4.
2003; 19200 Proizvodnja potovalne galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov,
vpis 25. 4. 2003; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, izbris 25. 4. 2003; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis
25. 4. 2003; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže, izbris 25. 4. 2003; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže, vpis 25. 4.
2003; 2215 Drugo založništvo, izbris
25. 4. 2003; 22150 Drugo založništvo,
vpis 25. 4. 2003; 2222 Drugo tiskarstvo,
izbris 25. 4. 2003; 22220 Drugo tiskar-
stvo, vpis 25. 4. 2003; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume, izbris 25. 4. 2003;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me, vpis 25. 4. 2003; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas, izbris 25. 4.
2003; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas, vpis 25. 4. 2003; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili, izbris 25. 4. 2003;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili, izbris 25. 4. 2003; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 25. 4. 2003;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, izbris 25. 4. 2003; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 25. 4. 2003;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili, izbris 25. 4. 2003; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis

25. 4. 2003; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, izbris 25. 4. 2003;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 25. 4. 2003; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, izbris 25. 4. 2003;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
25. 4. 2003; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, izbris 25. 4. 2003; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis
25. 4. 2003; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, izbris 25. 4. 2003; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
25. 4. 2003; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo“, izbris 25. 4.
2003; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 4.
2003; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 25. 4.
2003; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
25. 4. 2003; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles, vpis 25. 4. 2003;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi, izbris 25. 4. 2003; 50501 Trgovina na
drobno z lastnimi motornimi gorivi, vpis
25. 4. 2003; 50502 Posredništvo pri trgo-
vini na drobno z motornimi gorivi, vpis
25. 4. 2003; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, izbris 25. 4. 2003; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
25. 4. 2003; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, izbris
25. 4. 2003; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 25. 4. 2003; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, izbris
25. 4. 2003; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis
25. 4. 2003; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal, iz-
bris 25. 4. 2003; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 25. 4. 2003; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
izbris 25. 4. 2003; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
25. 4. 2003; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
izbris 25. 4. 2003; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 25. 4. 2003; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
izbris 25. 4. 2003; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
25. 4. 2003; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
izbris 25. 4. 2003; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo drugih določenih
izdelkov, vpis 25. 4. 2003; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, iz-
bris 25. 4. 2003; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 25. 4.
2003; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo, izbris 25. 4. 2003; 51210
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Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 25. 4. 2003; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami, izbris 25. 4.
2003; 51220 Trgovina na debelo s cve-
tjem in rastlinami, vpis 25. 4. 2003; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi, izbris
25. 4. 2003; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, vpis 25. 4. 2003; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, izbris
25. 4. 2003; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 25. 4. 2003; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom, iz-
bris 25. 4. 2003; 51250 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom, vpis 25. 4. 2003;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, izbris 25. 4. 2003; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 25. 4.
2003; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, izbris 25. 4. 2003;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 25. 4. 2003; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, izbris
25. 4. 2003; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 25. 4. 2003; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, izbris 25. 4. 2003;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 25. 4. 2003;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki, izbris 25. 4. 2003; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 25. 4.
2003; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, izbris
25. 4. 2003; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 25. 4. 2003; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, izbris
25. 4. 2003; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
25. 4. 2003; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
izbris 25. 4. 2003; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 25. 4. 2003; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, izbris 25. 4. 2003;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
25. 4. 2003; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom, izbris 25. 4. 2003; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom, vpis 25. 4.
2003; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, izbris 25. 4. 2003; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
25. 4. 2003; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, izbris 25. 4. 2003; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV napravami, vpis 25. 4.
2003; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, izbris
25. 4. 2003; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
vpis 25. 4. 2003; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko, izbris 25. 4.
2003; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 25. 4. 2003; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe, izbris 25. 4. 2003; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 25. 4. 2003; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, izbris
25. 4. 2003; 51510 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis
25. 4. 2003; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami, izbris 25. 4. 2003;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 25. 4. 2003; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, izbris 25. 4. 2003;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
25. 4. 2003; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materi-
alom, napravami za ogrevanje, izbris 25. 4.
2003; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 25. 4. 2003;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, izbris 25. 4. 2003; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
25. 4. 2003; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, izbris 25. 4. 2003;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 25. 4. 2003; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, izbris 25. 4.
2003; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 25. 4. 2003; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji, izbris
25. 4. 2003; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, izbris 25. 4. 2003; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, izbris 25. 4. 2003; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, izbris 25. 4. 2003; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, iz-
bris 25. 4. 2003; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem, izbris 25. 4. 2003; 5170 Druga
trgovina na debelo, izbris 25. 4. 2003;
51810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 25. 4. 2003; 51820 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji, vpis 25. 4.
2003; 51830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 25. 4. 2003;
51840 Trgovina na debelo z računalniško
opremo, vpis 25. 4. 2003; 51850 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in opremo,
vpis 25. 4. 2003; 51870 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo, vpis 25. 4. 2003;
51880 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
25. 4. 2003; 51900 Druga trgovina na de-
belo, vpis 25. 4. 2003; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, izbris 25. 4. 2003; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili, vpis 25. 4.
2003; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, izbris 25. 4. 2003;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 25. 4. 2003; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
izbris 25. 4. 2003; 52220 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki, vpis 25. 4.
2003; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, izbris 25. 4. 2003; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci, vpis 25. 4. 2003; 5224 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, izbris 25. 4. 2003; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 25. 4.
2003; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami, izbris
25. 4. 2003; 52250 Trgovina na drobno z

alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 25. 4. 2003; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki, izbris 25. 4. 2003;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki, vpis 25. 4. 2003; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, izbris 25. 4. 2003; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, vpis 25. 4. 2003; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, izbris 25. 4. 2003; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 25. 4. 2003; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom, izbris 25. 4. 2003;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
25. 4. 2003; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili, izbris 25. 4. 2003; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 25. 4. 2003;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, izbris 25. 4. 2003; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 25. 4. 2003; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, izbris 25. 4.
2003; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 25. 4. 2003; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, izbris 25. 4. 2003;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 25. 4. 2003; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom, izbris 25. 4. 2003;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 25. 4. 2003; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi, vpis 25. 4. 2003; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom,
izbris 25. 4. 2003; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom, vpis 25. 4.
2003; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, izbris 25. 4. 2003; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 25. 4. 2003;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 25. 4. 2003; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 25. 4. 2003; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, izbris 25. 4. 2003; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, izbris 25. 4.
2003; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 25. 4. 2003; 52482 De-
javnost cvetličarn, izbris 25. 4. 2003;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 25. 4.
2003; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, izbris 25. 4.
2003; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 25. 4.
2003; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, izbris 25. 4. 2003; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom, vpis 25. 4. 2003;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo, izbris 25. 4. 2003; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo, vpis 25. 4. 2003; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, izbris
25. 4. 2003; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 25. 4. 2003;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, izbris 25. 4. 2003; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, vpis 25. 4. 2003; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., izbris 25. 4. 2003; 52488 Trgovina
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na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d. n, vpis 25. 4. 2003; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom, izbris
25. 4. 2003; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 25. 4. 2003; 5261
Trgovina na drobno po pošti, izbris 25. 4.
2003; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 25. 4. 2003; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah, izbris 25. 4.
2003; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 25. 4. 2003; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
izbris 25. 4. 2003; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 25. 4.
2003; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov, izbris 25. 4. 2003; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov, vpis 25. 4. 2003; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, izbris 25. 4.
2003; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih naprav, vpis 25. 4. 2003; 5273
Popravilo ur, nakita, izbris 25. 4. 2003;
52730 Popravilo ur, nakita, vpis 25. 4.
2003; 5274 Druga popravila, d.n., izbris
25. 4. 2003; 52740 Druga popravila izdel-
kov široke porabe, vpis 25. 4. 2003;
55220 Storitve kampov, izbris 25. 4.
2003; 55220 Dejavnost kampov, vpis
25. 4. 2003; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, izbris 25. 4. 2003; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, vpis 25. 4.
2003; 5530 Gostinske storitve prehrane,
izbris 25. 4. 2003; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln, izbris 25. 4. 2003;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
25. 4. 2003; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, vpis
25. 4. 2003; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 25. 4. 2003; 55400 Točenje
pijač, vpis 25. 4. 2003; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, izbris
25. 4. 2003; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering), izbris 25. 4. 2003; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
25. 4. 2003; 6022 Storitve taksistov, iz-
bris 25. 4. 2003; 60220 Dejavnost taksi-
stov, vpis 25. 4. 2003; 6024 Cestni tovor-
ni promet, izbris 25. 4. 2003; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 25. 4. 2003; 6312
Skladiščenje, izbris 25. 4. 2003; 63120
Skladiščenje, vpis 25. 4. 2003; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 25. 4. 2003; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
vpis 25. 4. 2003; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, izbris 25. 4. 2003;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, vpis 25. 4. 2003; 6521 Finančni za-
kup (leasing), izbris 25. 4. 2003; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 25. 4. 2003;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, izbris 25. 4. 2003; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 25. 4. 2003;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 25. 4. 2003; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, izbris 25. 4. 2003; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 25. 4. 2003; 7230
Obdelava podatkov, izbris 25. 4. 2003;
72300 Obdelava podatkov, vpis 25. 4.
2003; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,

izbris 25. 4. 2003; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje, vpis 25. 4. 2003; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, izbris
25. 4. 2003; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 25. 4. 2003; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, izbris
25. 4. 2003; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 25. 4. 2003; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 25. 4.
2003; 74400 Oglaševanje, vpis 25. 4.
2003; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, izbris 25. 4. 2003; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, izbris
25. 4. 2003; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, izbris 25. 4. 2003;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., iz-
bris 25. 4. 2003; 74852 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 25. 4. 2003;
74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 25. 4. 2003; 74872 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 25. 4.
2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti,
d. n, vpis 25. 4. 2003; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, izbris 25. 4.
2003; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve, vpis 25. 4. 2003.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi z
dne 15. 1. 2003.

Rg-6306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00768 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa ATLAS RENT
d.o.o., Družba za dajanje v najem, servi-
siranje ter prodajo gradbene in rudarske
opreme, sedež: Dimičeva 14, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/31045/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanovitelja, deleža,
dejavnosti, zastopnika, naslova sedeža usta-
novitelja in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična številka: 1319221
Ustanovitelji: CONTEX HANDELS

GMBH, Hans-Sachs-Gasse 7, GRAZ, AUS-
TRIJA, osnovni vložek: 18.750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 11. 1998; VRABIČ
OTMAR, Pod Gradom 30, 1351 BREZOVI-
CA, osnovni vložek: 6.250.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 1. 2003; CONTEX HAN-
DELS GMBH, Hans Sachs Gasse 7, GRAZ,
osnovni vložek: 8.750.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 29. 4. 2003; CONTEX HAN-
DELS GMBH, Hans Sachs Gasse 7, GRAZ,
osnovni vložek: 2.500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 29. 4. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LAJEVEC VALENTIN, Glavarjeva ulica
47, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 12.
2002; direktor VRABIČ OTMAR, Pod Gra-
dom 30, 1351 BREZOVICA, imenovanje:
1. 1. 2003, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 6. 5. 2003; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
6. 5. 2003; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 6. 5. 2003;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 6. 5. 2003;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 6. 5. 2003; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, izbris 6. 5.
2003; 51820 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 6. 5. 2003; 52462 Trgo-

vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 6. 5. 2003; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 6. 5. 2003;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
6. 5. 2003; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n., izbris 6. 5. 2003;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, vpis 6. 5. 2003; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 6. 5.
2003; 80422 Drugo izobraževanje, izpo-
polnjevanje in usposabljanje, d. n, vpis
6. 5. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 21. 1. 2003.

Rg-6314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00862 z dne 7. 5.
2003 pri subjektu vpisa ALMA LUX POGO-
RELC & CO, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve d.n.o. Ljubljana, sedež: Celovška
159, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/37164/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba dejavnosti
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1789872
Dejavnost: 74120 Računovodske, knjigo-

vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 7. 5. 2003; 90021 Zbiranje in
odvoz odpadkov, vpis 7. 5. 2003; 92110
Snemanje filmov in video filmov, vpis 7. 5.
2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 1. 12. 2002.

Rg-6320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00925 z dne 24. 4.
2003 pri subjektu vpisa DIA-STUDIO foto-
grafske storitve d.o.o. Ljubljana, sedež:
Tomšičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/15024/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-
me, skrajšane firme, poslovnega naslova,
dejavnosti in akta s temile podatki:

Matična številka: 5555370
Firma: DIA STUDIO fotografske stori-

tve d.o.o.
Skrajšana firma: DIA STUDIO d.o.o.
Sedež: Tomšičeva ulica 4, 1000 LJUB-

LJANA
Dejavnost: 22240 Priprava in proizvod-

nja tiskovnih sestavkov, izbris 24. 4. 2003;
22240 Priprava za tisk, vpis 24. 4. 2003;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, izbris 24. 4. 2003; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, izbris 24. 4.
2003; 74852 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 24. 4. 2003; 74871 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, vpis
24. 4. 2003; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki, izbris 24. 4. 2003; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav, izbris
24. 4. 2003; 90031 Čiščenje okolja, vpis
24. 4. 2003; 90032 Druge dejavnosti jav-
ne higiene, vpis 24. 4. 2003.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi z
dne 24. 1. 2003.

Rg-6322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/00931 z dne 30. 4.
2003 pri subjektu vpisa COSMOLINE M&Š
Trgovina in storitve, d.o.o., ljubljana, Ce-
sta XVIII. divizije 17, sedež: Cesta XVIII.
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divizije 17, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/23596/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme,
skrajšane firme, poslovni naslov, osnovnega
kapitala, deleža, zastopnika, dejavnosti in
akta s temile podatki:

Matična številka: 5787807
Firma: COOSMOLINE Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., ljubljana
Skrajšana firma: COSMOLINE, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Zbašnikova ulica 11, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLNIKAR MITJA, Zba-

šnikova 11, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 6. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KOBAL ŠPELA, Poklukarjeva 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 3. 2. 2003,
zastopa in predstavlja podjetje doma in v
tujini neomejeno.

Dejavnost: 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 30. 4. 2003; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 30. 4. 2003; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo dru-
gih določenih izdelkov, vpis 30. 4. 2003;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 30. 4. 2003; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 30. 4.
2003; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 30. 4. 2003; 51460 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki in
medicinskimi pripomočki, vpis 30. 4. 2003;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 30. 4. 2003; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, vpis 30. 4.
2003; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 30. 4. 2003; 51860 Trgovi-
na na debelo z elektronskimi deli in opremo,
vpis 30. 4. 2003; 51870 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 30. 4. 2003;
51900 Druga trgovina na debelo, vpis 30. 4.
2003; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih naprav, vpis 30. 4. 2003; 52740
Druga popravila izdelkov široke porabe, vpis
30. 4. 2003; 65210 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 30. 4. 2003; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, vpis 30. 4. 2003; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, vpis 30. 4.
2003; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe, vpis 30. 4. 2003; 74871 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
30. 4. 2003; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d. n, vpis 30. 4. 2003; 93022
Kozmetična dejavnost, vpis 30. 4. 2003;
93040 Dejavnost salonov za nego telesa,
vpis 30. 4. 2003; 93050 Druge osebne sto-
ritve, vpis 30. 4. 2003.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi z
dne 3. 2. 2003.

Rg-6331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01014 z dne 29. 4.
2003 pri subjektu vpisa BASF COATINGS,
storitve za avtomobilske premaze, d.o.o.
V angleškem jeziku: BASF Coatings, Au-
tomotive Coatings Services, Ltd., sedež:

Dunajska cesta 111a, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/35685/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 1674633
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist BESCH WERNER JAKOB, Županči-
čeva 18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 1. 1.
2003, zastopa družbo skupno z generalnim
direktorjem; prokurist DRENOVEC LUCIJA,
Ulica Marjana Kozine 1, 8000 NOVO ME-
STO, imenovanje: 1. 1. 2003.

Rg-6342
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01228 z dne 8. 5.
2003 pri subjektu vpisa PICOLINO proiz-
vodnja in storitve d.o.o., sedež: Menge-
ška cesta 20, 1236 TRZIN, vpisanem pod
vložno št. 1/05344/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba poslovne-
ga naslova s temile podatki:

Matična številka: 5405980
Sedež: Habatova ulica 20, 1236

TRZIN

Rg-6346
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01305 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa NCH, podjetje za
trgovino d.o.o. Ljubljana, sedež: Parmova
53, 1000 LJUBLJANA-BEŽIGRAD, vpisa-
nem pod vložno št. 1/25200/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba ime-
na in naslova zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5833108
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist LIPAR OŠTIR IRENA MARTA, Beži-
grad 012, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
8. 11. 1999.

Rg-6347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01307 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa GEOT d.o.o., dru-
žba za projektiranje, inženiring, tehnič-
no svetovanje in izvajanje geotehničnih
del, sedež: Dimičeva ulica 12, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/30234/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbene pogodbe in
zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 1245082
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave ČERNE GOJMIR, Kidričeva ul. 68,
1236 TRZIN, razrešitev: 28. 2. 2003, zasto-
pa skupaj z ostalimi člani uprave; prokurist
ČERNE GOJMIR, Kidričeva ul. 68, 1236 TR-
ZIN, imenovanje: 1. 3. 2003; član uprave
GOSTIČ BORUT, Postojnska ul. 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 28. 2. 2003, zasto-
pa skupaj z ostalimi člani uprave; preds. upra-
ve PROKOP BRANKO, Drenov Grič 190,
1360 VRHNIKA, razrešitev: 28. 2. 2003; di-
rektor PROKOP BRANKO, Drenov Grič 190,
1360 VRHNIKA, imenovanje: 1. 3. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 13. 2. 2003.

Rg-6348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01308 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa GRAS d.o.o., dru-
žba za projektiranje, inženiring, tehnič-
no svetovanje in izvajanje gradbenih in

sanacijskih del, sedež: Dimičeva ulica 12,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/30235/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba družbene pogod-
be in zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 1272608
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

preds. uprave JANEŽIČ IGOR, Žeje 57,
1233 DOB, razrešitev: 28. 2. 2003; član
uprave GOSTIČ BORUT, Postojnska ulica
3, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 2.
2003, zastopa skupaj z ostalimi člani upra-
ve; član uprave ČERNE GOJMIR, Kidričeva
ulica 68, 1236 TRZIN, razrešitev: 28. 2.
2003, zastopa skupaj z ostalimi člani upra-
ve; direktor BERGANT MATEVŽ, Japljeva ul.
6, 1240 KAMNIK, imenovanje: 1. 3. 2003;
prokurist ČERNE GOJMIR, Kidričeva ulica
68, 1236 TRZIN, imenovanje: 1. 3. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 13. 2. 2003.

Rg-6349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01309 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa EGV, poslovne in
pravne informacije, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska cesta 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/34020/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba poslov-
nega naslova s temile podatki:

Matična številka: 1572504
Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6352
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01327 z dne 9. 5.
2003 pri subjektu vpisa ALPEMETAL pro-
izvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Cesta Ljubljanske brigade 5, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/06308/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5145058
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor PLEVNIK MILAN, Novakova 5, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 21. 2. 2003, zasto-
pa brez omejitev; zastopnik ŠKOFLEK DA-
NILO, Milčinskega 1, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 21. 2. 2003, zastopa kot na-
mestnik manjkajočega člana uprave.

Člani nadzornega sveta: KRANJC PET-
ER, izstop 4. 8. 2001; ALIČ ALOJZIJA, iz-
stop 4. 8. 2001; LOGAR METOD, PRED-
SEDNIK, vstop 11. 2. 2003; ŠKOFLEK DA-
NILO, vstop 11. 2. 2003.

Rg-6355
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01342 z dne 9. 5.
2003 pri subjektu vpisa MOTEL GROSUPLJE
d.d., sedež: Ljubljanska 65, 1290 GROSU-
PLJE, vpisanem pod vložno št. 1/03524/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: predlog
za vpis poenostavljenega zmanjšanja osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična številka: 5000530
Osnovni kapital: 30.196.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 16. 12. 2002. “Vpiše se sklep skupšči-
ne z dne 16. 12. 2002, da se osnovni kapi-
tal zmanjša po poenostavljenem postopku z
umikom in združevanjem delnic za
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60.394.000,00 SIT, tako, da znaša
30.196.000.00 SIT.

Rg-6359
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01396 z dne 30. 4.
2003 pri subjektu vpisa VELUX SLOVENI-
JA Trgovsko podjetje d.o.o., oziroma v
angleškem jeziku VELUX SLOVENIA, Tra-
de Company d.o.o., sedež: Ljubljanska
cesta 24, 1236 TRZIN, vpisanem pod vlož-
no št. 1/27481/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanovitelja in
sprememba imena, osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5933951
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VKR HOLDING A/S, Tobak-

svejen 10, SOBORG, DANSKA, osnovni vlo-
žek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 11. 2001; VELUX A/S, Adalsvej 99,
HORSHOLM, osnovni vložek: 10.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 12. 2001.

Rg-6386
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01663 z dne 8. 5.
2003 pri subjektu vpisa FLUIDIKA družba
za proizvodnjo in prodajo elementov in
sistemov ter opravljanje storitev s podro-
čja fluidne tehnike, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/02499/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5293669
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor JEROMEN FRANC, Slovenčeva 109
a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 3.
2003, zastopa brez omejitev, razen pri skle-
panju pogodb o nakupu in prodaji osnovnih
sredstev; direktor ZUPANČIČ ANDREJ, So-
strska cesta 62, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 1. 4. 2003.

Rg-6388
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01678 z dne 7. 5.
2003 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MAJDE VRHOVNIK, sedež: Gregorčičeva
16, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/01193/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba oranizacijske obli-
ke s temile podatki:

Matična številka: 5083486
Pravnoorg. oblika: javni zavod

Rg-6412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01812 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa RIVAL - VTS siste-
mi in varovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Glonarjeva 8, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/28501/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba se-
deža, ustanoviteljev, dejavnosti ter družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5966639
Sedež: Ob železnici 18, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KRISTAN ROK, Jakčeva uli-

ca 14, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
990.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9.

1996; KRISTAN JANJA, Jakčeva ulica 14,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 990.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 2003; DŽA-
KULA PETER, Puterlejeva ulica 34, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 220.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 2003.

Dejavnost: 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov,
izbris 6. 5. 2003; 30020 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov, vpis 6. 5. 2003; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
izbris 6. 5. 2003; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje, vpis
6. 5. 2003; 4531 Električne inštalacije, iz-
bris 6. 5. 2003; 45310 Električne inštalaci-
je, vpis 6. 5. 2003; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, izbris 6. 5. 2003; 45450
Druga zaključna gradbena dela, vpis 6. 5.
2003; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
izbris 6. 5. 2003; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV napravami, vpis 6. 5. 2003; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, izbris 6. 5. 2003; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
6. 5. 2003; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki, izbris 6. 5. 2003; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
6. 5. 2003; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo, iz-
bris 6. 5. 2003; 5170 Druga trgovina na
debelo, izbris 6. 5. 2003; 51840 Trgovina
na debelo z računalniško opremo, vpis 6. 5.
2003; 51850 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in opremo, vpis 6. 5. 2003;
51860 Trgovina na debelo z elektronskimi
deli in opremo, vpis 6. 5. 2003; 51870 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
6. 5. 2003; 51900 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 6. 5. 2003; 5245 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, izbris 6. 5. 2003; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV napravami, vpis 6. 5.
2003; 6022 Dejavnost taksistov, izbris 6. 5.
2003; 60220 Dejavnost taksistov, vpis 6. 5.
2003; 6024 Cestni tovorni promet, izbris
6. 5. 2003; 6521 Finančni zakup (leasing),
izbris 6. 5. 2003; 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 6. 5. 2003; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 6. 5. 2003; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., izbris 6. 5.
2003; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, vpis 6. 5. 2003; 7230 Obdela-
va podatkov, izbris 6. 5. 2003; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 6. 5. 2003; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav, iz-
bris 6. 5. 2003; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav, vpis 6. 5. 2003; 7260
Druge računalniške dejavnosti, izbris 6. 5.
2003; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti, vpis 6. 5. 2003; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 6. 5. 2003; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 6. 5.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 6. 5. 2003; 74204 Drugo pro-

jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 6. 5.
2003; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 6. 5. 2003; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 6. 5. 2003; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, izbris 6. 5. 2003;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje, vpis 6. 5. 2003; 7470 Čiščenje stavb,
izbris 6. 5. 2003; 74700 Čiščenje objektov
in opreme, vpis 6. 5. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 3. 3. 2003.

Rg-6430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01899 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa KAMPO podjetje
za proizvodnjo notranje opreme in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Medenska 1, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/04884/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova ter
pošte s temile podatki:

Matična številka: 5331633
Sedež: Tacenska cesta 27, 1210

LJUBLJANA

Rg-6435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01926 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa SAMPS svetova-
nje, inženiring, cenitve, d.o.o., sedež: Uli-
ca 1. junija 3, 1420 TRBOVLJE, vpisanem
pod vložno št. 1/19929/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba sedeža,
poslovnega naslova, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5675863
Sedež: Kajuhova 5, 1000 LJUBLJANA
Dejavnost: 452 Gradnja objektov in de-

lov objektov, izbris 6. 5. 2003; 45210 Splo-
šna gradbena dela, vpis 6. 5. 2003; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
6. 5. 2003; 45230 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov, vpis
6. 5. 2003; 45240 Gradnja vodnih objek-
tov, vpis 6. 5. 2003; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok, vpis 6. 5.
2003; 453 Inštalacije pri gradnjah, izbris
6. 5. 2003; 45310 Električne inštalacije,
vpis 6. 5. 2003; 45320 Izolacijska dela,
vpis 6. 5. 2003; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 6. 5. 2003;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
6. 5. 2003; 454 Zaključna gradbena dela,
izbris 6. 5. 2003; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, izbris 6. 5. 2003; 45441
Steklarska dela, vpis 6. 5. 2003; 45442
Pleskarska dela, vpis 6. 5. 2003; 511 Po-
sredništvo, izbris 6. 5. 2003; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 6. 5.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 6. 5.
2003; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 6. 5. 2003;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in naprav, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 6. 5. 2003; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, vpis 6. 5. 2003;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 6. 5. 2003; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo dru-
gih določenih izdelkov, vpis 6. 5. 2003;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
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izdelkov, vpis 6. 5. 2003; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom, izbris
6. 5. 2003; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji, izbris 6. 5. 2003; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, iz-
bris 6. 5. 2003; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo, izbris 6. 5.
2003; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, izbris
6. 5. 2003; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo, izbris 6. 5. 2003; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, izbris 6. 5.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 6. 5. 2003; 51810 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 6. 5. 2003;
51820 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, vpis 6. 5. 2003; 51830 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 6. 5.
2003; 51840 Trgovina na debelo z računal-
niško opremo, vpis 6. 5. 2003; 51850 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in opre-
mo, vpis 6. 5. 2003; 51860 Trgovina na
debelo z elektronskimi deli in opremo, vpis
6. 5. 2003; 51870 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 6. 5. 2003; 51880
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 6. 5. 2003;
51900 Druga trgovina na debelo, vpis 6. 5.
2003; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, izbris 6. 5. 2003;
72210 Razvoj in založba programskih pake-
tov, vpis 6. 5. 2003; 72220 Oskrba z raču-
nalniškimi programi in svetovanje, vpis 6. 5.
2003; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, izbris 6. 5. 2003; 72400
Omrežne podatkovne storitve, vpis 6. 5.
2003; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 6. 5. 2003; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 6. 5.
2003; 74202 Prostorsko, urbanistično in
krajinsko načrtovanje, vpis 6. 5. 2003;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 6. 5. 2003; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 6. 5. 2003;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti, izbris 6. 5. 2003; 74871 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 6. 5. 2003;
74872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 6. 5. 2003; 74873 Druge poslov-
ne dejavnosti, d. n, vpis 6. 5. 2003; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., izbris 6. 5. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje, d. n, vpis 6. 5. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 3. 2003.

Rg-6445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01976 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa SUCCESS 2000
družba za ekonomski, poslovni, organi-
zacijski inženiring in svetovanje, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Kotnikova 17, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/06052/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična številka: 5464595
Ustanovitelji: VIDMAR-KURET MIRA,

Kotnikova 17, 1000 LJUBLJANA, osnovni

vložek: 374.561 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 6. 2002.

Rg-6481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02057 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa SZT - SLOVENSKA
ZALOŽBA TELEFONSKIH IMENIKOV
d.o.o. Ljubljana, STV - Slowenischer Tele-
fonbuch-Verlag GmbH, Ljubljana, sedež:
Cesta v Kleče št. 12, 1117 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/20218/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: začetek re-
dne likvidacije, sprememba firme, skrajšane
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5694817
Firma: SZT - SLOVENSKA ZALOŽBA

TELEFONSKIH IMENIKOV d.o.o. Ljublja-
na - v likvidaciji STV - Slowenischer Tele-
fonbuch-Verlag GmbH, Ljubljana

Skrajšana firma: SZT d.o.o. Ljubljana -
v likvidaciji STV GmbH, Ljubljana

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor CSERHALMI DR. JUR. ELISABETH S,
Adalbert-Stifterstrasse št. 52, PASCHING, raz-
rešitev: 13. 3. 2003; direktor ROLF SCHIM-
MEL, razrešitev: 13. 3. 2003, zastopa brez
omejitev; likvidator CSERHALMI ELISABETH
SUSANNA K, Adalbert-Stifterstrasse št. 52,
PASCHING, imenovanje: 13. 3. 2003.

Skupščinski sklep: Sklep skupščine z
dne 13. 3. 2003 o začetku redne likvidaci-
je. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu.

Rg-6485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02071 z dne 23. 4.
2003 pri subjektu vpisa ŠTUDENTSKI SER-
VIS ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNI-
VERZE V LJUBLJANI, Zavod za posredo-
vanje začasnih in občasnih del dijakom
in študentom, sedež: Borštnikov trg 2,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/32622/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična številka: 1453696
Dejavnost: 22210 Tiskanje časopisov,

vpis 23. 4. 2003; 2222 Drugo tiskarstvo, iz-
bris 23. 4. 2003; 22220 Drugo tiskarstvo,
vpis 23. 4. 2003; 22230 Knjigoveštvo, vpis
23. 4. 2003; 22240 Priprava za tisk, vpis
23. 4. 2003; 22250 Druge dejavnosti, po-
vezane s tiskarstvom, vpis 23. 4. 2003;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 23. 4. 2003;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 23. 4. 2003; 52473 Dejavnost pa-
pirnic, vpis 23. 4. 2003; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d. n, vpis 23. 4. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, izbris 23. 4. 2003; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
vpis 23. 4. 2003; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, vpis 23. 4.
2003; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 23. 4. 2003; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, izbris 23. 4.
2003; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte, vpis 23. 4. 2003; 64200 Teleko-
munikacije, vpis 23. 4. 2003; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, vpis 23. 4.
2003; 7230 Obdelava podatkov, izbris

23. 4. 2003; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 23. 4. 2003; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, izbris 23. 4.
2003; 72400 Omrežne podatkovne storitve,
vpis 23. 4. 2003; 7260 Druge računalniške
dejavnosti, izbris 23. 4. 2003; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 23. 4. 2003;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, izbris 23. 4.
2003; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike, izbris
23. 4. 2003; 7440 Oglaševanje, izbris 23. 4.
2003; 74400 Oglaševanje, vpis 23. 4.
2003; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile, izbris 23. 4.
2003; 74500 Dejavnost posredovanja in za-
poslovanja delovne sile, vpis 23. 4. 2003;
7482 Pakiranje, izbris 23. 4. 2003; 7483
Tajniška dela in prevajanje, izbris 23. 4.
2003; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, izbris 23. 4. 2003; 74851 Prevaja-
nje, vpis 23. 4. 2003; 74852 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 23. 4. 2003;
74860 Dejavnost klicnih centrov, vpis 23. 4.
2003; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 23. 4. 2003; 74873 Druge
poslovne dejavnosti, d. n, vpis 23. 4. 2003;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetni-
ških šol, vpis 23. 4. 2003; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., izbris 23. 4. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d. n, vpis 23. 4. 2003;
85322 Dejavnost invalidskih organizacij, vpis
23. 4. 2003; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij, vpis 23. 4. 2003; 85324 Dejav-
nost varstveno delovnih centrov, vpis 23. 4.
2003; 85329 Druge socialne dejavnosti, vpis
23. 4. 2003; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n., izbris 23. 4. 2003; 91330 Dejav-
nost drugih članskih organizacij, vpis 23. 4.
2003; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n., izbris 23. 4. 2003; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d. n, vpis 23. 4. 2003.

Rg-6503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02121 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA KLI-
NIČNO PSIHOLOGIJO Prušnikova 97,
Ljubljana, sedež: Prušnikova 97, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/25817/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s te-
mile podatki:

Matična številka: 5860784
Sedež: Hrenova ulica 7, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02135 z dne 23. 4.
2003 pri subjektu vpisa GTZ Podjetje za
trgovino, gostinstvo in zidarske storitve
d.o.o., Ljubljana, sedež: Potrčeva 4, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/08748/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična številka: 5419646
Ustanovitelji: HRNČIĆ MINKA MAJA, Pot

na Rakovo Jelšo 303, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 699.334 SIT, ne odgovarja,
izstop: 25. 3. 2003; HRNČIĆ RAMO, Pot
na Rakovo Jelšo 303, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovar-
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ja, vstop: 27. 8. 1990; HRNČIĆ ŠEFIKA,
Pot na Rakovo Jelšo 303, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 8. 1990.

Rg-6510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02142 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa MARILTEX d.o.o.,
založništvo in trgovina, Ljubljana, Kopr-
ska 2 a, sedež: Koprska 2 a, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/26727/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična številka: 5908922
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist ŠUNJIĆ OLJA, S. Šulentića 19 a, MO-
STAR, imenovanje: 24. 3. 2003.

Rg-6511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02143 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa VET. AM. JATA
d.o.o., družba za veterinarstvo, Domža-
le, Slomškova 30, sedež: Slomškova 30,
1230 DOMŽALE, vpisanem pod vložno št.
1/27791/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična številka: 5938902
Ustanovitelji: JATA-REJA D.D. LJUBLJA-

NA, Agrokombinatska cesta 84, 1129 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 3.000.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 21. 12. 2001; JATA EMO-
NA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORI-
TVE, d.d., Agrokombinatska 84, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 2001.

Rg-6521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02164 z dne 9. 5.
2003 pri subjektu vpisa ALTER V & K podje-
tje za trgovino in zastopanje d.o.o., se-
dež: Mivka 25, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/21165/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5701023
Sedež: Na trati 11, 1000 LJUBLJANA
Skupščinski sklep: Sprememba družbe-

ne pogodbe z dne 6. 12. 2002.

Rg-6537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02229 z dne 29. 4.
2003 pri subjektu vpisa SINEKO VARNOST
podjetje za varovanje gospodarskih ob-
jektov, d.o.o., Vrhnika, sedež: Stara ce-
sta 55, 1360 VRHNIKA, vpisanem pod
vložno št. 1/09677/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanovitelja, zastopni-
ka, dejavnosti in akta s temile podatki:

Matična številka: 5442648
Firma: SINEKO podjetje za čiščenje,

vzdrževanje in prenovo objektov d.o.o.
Skrajšana firma: SINEKO d.o.o.
Sedež: Matjaževa ulica 13, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: SINKOVIČ STANISLAV, Sta-

ra cesta 55, 1360 VRHNIKA, osnovni vlo-
žek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 3. 2003; KONCILJA DARKO, Pod Stra-

hom 53, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEGOVIĆ ZLATKO, Pod Strahom 53,
1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 25. 3.
2003, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 29. 4. 2003; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok, vpis 29. 4.
2003; 45310 Električne inštalacije, vpis
29. 4. 2003; 45320 Izolacijska dela, vpis
29. 4. 2003; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 29. 4. 2003;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
29. 4. 2003; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, izbris 29. 4. 2003; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 29. 4. 2003;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva, izbris 29. 4. 2003; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
29. 4. 2003; 4543 Oblaganje tal in sten,
izbris 29. 4. 2003; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 29. 4. 2003; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela, izbris 29. 4. 2003; 45441
Steklarska dela, vpis 29. 4. 2003; 45442
Pleskarska dela, vpis 29. 4. 2003; 4545
Druga zaključna gradbena dela, izbris 29. 4.
2003; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la, vpis 29. 4. 2003; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, izbris 29. 4.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, izbris
29. 4. 2003; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
izbris 29. 4. 2003; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah, izbris
29. 4. 2003; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, izbris 29. 4. 2003; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, izbris 29. 4. 2003; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, izbris 29. 4. 2003; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 29. 4. 2003; 74400 Oglaševa-
nje, izbris 29. 4. 2003; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje, izbris 29. 4. 2003;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje, vpis 29. 4. 2003; 7470 Čiščenje stavb,
izbris 29. 4. 2003; 74700 Čiščenje objektov
in opreme, vpis 29. 4. 2003; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, izbris 29. 4.
2003; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la, izbris 29. 4. 2003; 7484 Druge raznovr-
stne poslovne dejavnosti, izbris 29. 4. 2003;
90031 Čiščenje okolja, vpis 29. 4. 2003;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
izbris 29. 4. 2003; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., izbris 29. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 25. 3. 2003.

Rg-6538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02230 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa TRADE-COMMER-
CE zunanjetrgovinska in trgovska d.o.o.
Ljubljana, sedež: Vipavska 3, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/03182/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba podatkov ustanovitelja
in zastopnika, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5328926
Ustanovitelji: KOBI MIHAEL, Strojeva 30,

6102 KOPER, osnovni vložek: 2.700.000

SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1992; KO-
BI ALOJZIJ, Sattnerjeva 7 a, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 300.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 20. 3. 2003; KOBI IRE-
NA, Strojeva 30, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOBI MIHAEL, Strojeva 30, 6102 KO-
PER, imenovanje: 23. 9. 1992, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n., izbris 25. 4. 2003;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, vpis 25. 4. 2003; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo, izbris 25. 4.
2003; 51700 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 25. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 3. 2003.

Rg-6539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02231 z dne 25. 4.
2003 pri subjektu vpisa ELTEN proizvodnja
signalno stikalnih elementov in trgovina
na debelo in drobno z elektromaterialom
Domžale, d.o.o., sedež: Gasilska pot 3,
1230 DOMŽALE, vpisanem pod vložno št.
1/02651/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5295629
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist JERAS PETER, Gasilska pot 3, 1230
DOMŽALE, imenovanje: 27. 3. 2003.

Dejavnost: 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 25. 4. 2003; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n., izbris
25. 4. 2003; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d. n, vpis 25. 4. 2003;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev, iz-
bris 25. 4. 2003; 29410 Proizvodnja ročnih
prenosnih obdelovalnih strojev, vpis 25. 4.
2003; 29420 Proizvodnja drugih strojev za
obdelavo kovin, vpis 25. 4. 2003; 29430
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev, vpis
25. 4. 2003; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n., izbris 25. 4. 2003;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, vpis 25. 4. 2003; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo, izbris 25. 4.
2003; 51700 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 25. 4. 2003; 51870 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 25. 4. 2003;
51900 Druga trgovina na debelo, vpis 25. 4.
2003; 52450 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
izbris 25. 4. 2003; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV napravami, vpis 25. 4. 2003; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
25. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 3. 2003.

Rg-6566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02358 z dne 9. 5.
2003 pri subjektu vpisa EXIDO Zunanja in
notranja trgovina, zastopanje in posre-
dovanje d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljan-
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ska 110 a, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod
vložno št. 1/02293/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba zastopnika
s temile podatki:

Matična številka: 5289459
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor HAFNER MATJAŽ, Fužinska ulica 27,
4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 31. 3.
2003; direktor SENČAR ANTON, Pešnica
48, 4201 ZGORNJA BESNICA, imenova-
nje: 1. 4. 2003.

Rg-6569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02362 z dne 28. 4.
2003 pri subjektu vpisa USLUGA ŠIŠKA
čistilnica in pralnica d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Derčeva 31, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02792/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5111986
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor KOCMUR BARBARA, Jakčeva ulica
40, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 4. 4.
2003; direktor KOCMUR ZORAN, Špruha
2, 1236 TRZIN, imenovanje: 5. 4. 2003.

Rg-6590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02414 z dne 30. 4.
2003 pri subjektu vpisa GEOCOM, Družba
za energetski inženiring, d.o.o., sedež:
Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/34651/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile po-
datki:

Matična številka: 1622668
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor JAKLIN JOŽE, Triglavska ulica 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 3. 2003;
direktor EBERLINC MARJAN, Klek 19 B,
1420 TRBOVLJE, imenovanje: 1. 4. 2003.

Rg-6594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02422 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa LASER COMPU-
TER računalništvo, razvoj, proizvodnja,
trgovina, servis, izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Igriška 10, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/11111/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova s
temile podatki:

Matična številka: 5496918
Sedež: Dunajska cesta 51, 1000

LJUBLJANA

Rg-6605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02452 z dne 28. 4.
2003 pri subjektu vpisa STAF, družba za
opravljanje turističnih storitev in prodajo
športne opreme, d.o.o., sedež: Podrečje
52 c, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/36919/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža, dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1778757
Sedež: Slovenska cesta 18, 1234

MENGEŠ
Dejavnost: 55304 Dejavnost premičnih

in provizoričnih gostinskih obratov, vpis

28. 4. 2003; 55400 Točenje pijač, vpis
28. 4. 2003; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 28. 4. 2003; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic, vpis 28. 4. 2003;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 28. 4.
2003; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met, vpis 28. 4. 2003; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, vpis 28. 4.
2003; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 28. 4. 2003; 74871 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 28. 4. 2003;
85142 Alternativne oblike zdravljenja, vpis
28. 4. 2003; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d. n, vpis 28. 4. 2003; 93050
Druge osebne storitve, vpis 28. 4. 2003.

Razno: Sprememba družbene pogodbe
z dne 2. 4. 2003.

Rg-6615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02487 z dne 28. 4.
2003 pri subjektu vpisa INES TOURS turi-
stična agencija, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 9, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/23866/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba po-
slovnega naslova s temile podatki:

Matična številka: 5782988
Sedež: Židovska ulica 1, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-6622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02501 z dne 5. 5.
2003 pri subjektu vpisa ALUSERVIS d.o.o.,
eloksiranje, sedež: Dolenjska cesta 421,
1291 ŠKOFLJICA, vpisanem pod vložno št.
1/03284/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5328209
Firma: GABRIJEL AS Proizvodnja ko-

vinskih izdelkov d.o.o.
Skrajšana firma: GABRIJEL AS d.o.o.
Razno: Sprememba družbene pogodbe

z dne 8. 4. 2003.

Rg-6626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02519 z dne 30. 4.
2003 pri subjektu vpisa HERMES SOF-
TLAB programska oprema d.d. Firma v
angleškem jeziku: HERMES SoftLab
Software Solutions Joint Stock Com-
pany, sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/08338/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična številka: 5406986
Člani nadzornega sveta: SLAPAR DAMI-

JAN, izstop 6. 4. 2003; LAMOT MARKO,
vstop 6. 4. 2003; RENKO LUKA, izstop 6. 4.
2003; RENKO LUKA, vstop 6. 4. 2003.

Rg-6682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/02956 z dne 29. 4.
2003 pri subjektu vpisa PALAČA NEPRE-
MIČNINE d.o.o., sedež: Ul. Dolenjskega
odreda 8, 1295 IVANČNA GORICA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/37739/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: dopolnilni
sklep za srg 1724/2003 - vpis dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 1811517
Dejavnost: 74500 Dejavnost posredova-

nja in zaposlovanja delovne sile, vpis 29. 4.
2003.

MARIBOR

Rg-5414
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00454 z dne 11. 4.
2003 pri subjektu vpisa MODEL-SHOP-
PING podjetje za propagando, marketing
in trgovino d.o.o., sedež: Zgornji Porčič
35/a, 2235 SVETA TROJICA, vpisanem
pod vložno št. 1/04394/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe ustanovi-
teljev, zastopnika, tipa zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5531772
Ustanovitelji: KREJAČ BOJAN, Cogetinci

17, 2236 CERKVENJAK, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 3. 2003; KRA-
LJEVIČ ALOJZIJA, Preradovičeva ulica 5,
2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KREJAČ BOJAN, Cogetinci 17, 2236
CREKVENJAK, razrešitev: 11. 3. 2003, za-
stopa podjetje neomejeno v notranjem in zu-
nanjetrgovinskem prometu; prokurist KRE-
JAČ BOJAN, Zgornji Porčič 35 A, 2235
SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH, ime-
novanje: 11. 3. 2003; direktor DRUŽOVEC
RENATA, Zgornji Porčič 35 A, 2235 SVETA
TROJICA V SLOV. GORICAH, imenovanje:
11. 3. 2003, brez omejitev.

Rg-5867
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2002/02785 z dne 7. 5.
2003 pri subjektu vpisa TEKOL podjetje
za tehnično zaščitna dela d.d., sedež: Uli-
ca pohorskega bataljona 14, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00174/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala z umikom delnic s temile po-
datki:

Matična številka: 5071976
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep 5. re-

dne seje skupščine, z dne 1. 7. 2002, da
se osnovni kapital družbe zmanjša za 20 %
z umikom 20 % delnic, oziroma 3440 del-
nic, od tega: - 10 % lastnih delnic, ki so že v
posesti in - 10 % delnic, ki jih bo družba
pridobila z namenom njihovega umika po 7.
alinei 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah.

Rg-5895
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00028 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa PALOMA tovarna
lepenke Ceršak d.d., sedež: Tovarniška
4, 2215 CERŠAK, vpisanem pod vložno
št. 1/10533/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpisa prokurista s temile po-
datki:

Matična številka: 1338439
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

prokurist AHAČIČ DAMJAN, Podlubnik 153,
4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje: 16. 12.
2002, za čas od 16. 12. 2002 do 31. 1.
2003.



Stran 3236 / Št. 55 / 9. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-5903
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00055 z dne 22. 4.
2003 pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCI-
ALNO DELO RUŠE, sedež: Šolska ulica
16/a, 2342 RUŠE, vpisanem pod vložno
št. 1/07279/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: preoblikovanja v javni socialno
varstveni zavod, spremembe ustanovitelja,
dejavnosti, tipa zastopnika vpisa skrajšane
firme in uskladitve vpisa s SKD s temile po-
datki:

Matična številka: 5691214
Skrajšana firma: CSD RUŠE
Ustanovitelji: OBČINA RUŠE, Kolodvor-

ska 9, 2342 RUŠE, osnovni vložek: 0 SIT,
ostalo, izstop: 20. 5. 1993; REPUBLIKA
SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 0 SIT, odgov. do
dol. višine, vstop: 20. 5. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CAJNKO JASNA, Djakovičeva 4,
2000 MARIBOR, razrešitev: 1. 10. 2001,
zastopa javni zavod kot v.d. direktorja z ome-
jitvijo, da sklepa pravne posle glede proda-
je, nabave, najema ali obremenitve osnov-
nih sredstev ter pravne posle glede investi-
cijskih vlaganj, samo po sklepu sveta cen-
tra; direktor CAJNKO JASNA, ŠTIHOVA UL.
4, 2000 MARIBOR, imenovanje: 1. 10.
2001.

Dejavnost: 85321 Dejavnost centrov za
socialno delo, vpis 22. 4. 2003.

Rg-5966
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00186 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa NIZKE IN RUDAR-
SKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.d., sedež: Lavričeva 3, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/02073/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:

Matična številka: 5075009
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

gen. dir. KOVAČIČ KLAVDIJ, Ulica Staneta
Severja 12, 2000 MARIBOR, razrešitev:
5. 1. 2003, zastopa brez omejitev; preds.
uprave KOVAČIČ KLAVDIJ, Pod vinogradi
39, 2351 KAMNICA, imenovanje: 6. 1.
2003, zastopa in predstavlja družbo posa-
mično, brez omejitev za dobo 5 let; član
uprave RIBARIČ MITJA, Kersnikova 35,
3320 VELENJE, imenovanje: 6. 1. 2003,
zastopa in predstavlja družbo posamično
za dobo 5 let.

Rg-17852
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2002/02192 z dne 19. 9.
2002 pri subjektu vpisa AVTOCENTER ZA-
NIČ družba za trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Trg Alfonza Šarha 12, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA, vpisanem pod vložno
št. 1/10115/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: spremembe osnovnega kapita-
la, poslovnega deleža in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 1122720
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZANIČ IVAN, Makole 91,

2321 MAKOLE, osnovni vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1997.

NOVA GORICA

Rg-5947
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00158 z dne 22. 4.
2003 pod št. vložka 1/00465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5306906
Firma: PINTAR-AGENS Cenitve, sveto-

vanje in posredništvo Nova Gorica d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bratov Hvalič 144, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 9.603.124,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: PINTAR
FRANC, BRATOV HVALIČ 144, 5000 NOVA
GORICA, osnovni vložek: 751.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PINTAR ER-
NA, BRATOV HVALIČ 144, 5000 NOVA GO-
RICA, osnovni vložek: 751.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 14. 12. 1989; PINTAR NA-
TAŠA, MATJAŽEVA ULICA 15, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 8.101.124 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 12. 1997.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane dru-
žbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Rg-5997
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00227 z dne 8. 5.
2003 pri subjektu vpisa MADON export-im-
port, trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
sedež: Banjšice 22, 5251 GRGAR, vpisa-
nem pod vložno št. 1/01788/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, osnovnega vložka, us-
kladitev dejavnosti in sprememba akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5517800
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MADON NADA, BANJŠI-

CE 22, 5251 GRGAR, osnovni vložek:
3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 5.
2000.

Dejavnost: 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, izbris 8. 5.
2003; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 8. 5. 2003;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, izbris 8. 5. 2003; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in naprav, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 8. 5. 2003; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, izbris
8. 5. 2003; 51190 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov, vpis 8. 5. 2003; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, izbris 8. 5.
2003; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 8. 5. 2003; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, izbris 8. 5.
2003; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 8. 5. 2003; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
izbris 8. 5. 2003; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami, vpis 8. 5. 2003;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, izbris
8. 5. 2003; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 8. 5. 2003; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, izbris
8. 5. 2003; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 8. 5.
2003; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, izbris 8. 5. 2003; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
8. 5. 2003; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, izbris 8. 5. 2003; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
8. 5. 2003; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji, izbris 8. 5. 2003; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, izbris 8. 5.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 8. 5. 2003; 51810 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 8. 5. 2003;
51880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 8. 5.
2003; 51900 Druga trgovina na debelo, vpis
8. 5. 2003; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah, izbris 8. 5.
2003; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 8. 5.
2003; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, izbris 8. 5. 2003; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 8. 5. 2003;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris
8. 5. 2003; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
napravami, vpis 8. 5. 2003; 5261 Trgovina
na drobno po pošti, izbris 8. 5. 2003;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
8. 5. 2003; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, izbris 8. 5. 2003; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 8. 5. 2003; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, izbris 8. 5. 2003;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
naprav, vpis 8. 5. 2003; 6024 Cestni tovor-
ni promet, izbris 8. 5. 2003; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 8. 5. 2003; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij, izbris
8. 5. 2003; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, vpis 8. 5. 2003; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), izbris 8. 5. 2003;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 8. 5.
2003; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom, izbris 8. 5.
2003; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, vpis 8. 5.
2003; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, izbris 8. 5. 2003; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 8. 5.
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2003; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., izbris 8. 5. 2003; 74873 Druge po-
slovne dejavnosti, d. n, vpis 8. 5. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14. 3. 2003.

Rg-6005
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00243 z dne 9. 5.
2003 pri subjektu vpisa HIŠA Stanovanjsko
podjetje d.o.o. Cerkno, sedež: Ličarjeva
ulica št. 7, 5282 CERKNO, vpisanem pod
vložno št. 1/02262/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osebe poo-
blaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična številka: 5584027
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor JERMOL ZDRAVKO, ZATOLMIN 49,
5220 TOLMIN, razrešitev: 6. 2. 2003, po-
trebno soglasje nadzornega sveta: - pridobi-
vanje, obremenitev ali odtujitev nepremič-
nin, če to ni izrecno opredeljeno v letnem
programu dela, - sklepanje posameznih po-
slov ter najemanje in dajanje srednjeročnih
in dolgoročnih posojil, ki presegajo 20 %
osnovnega kapitala; direktor JERMOL
ZDRAVKO, Zatolmin 49, 5220 TOLMIN,
imenovanje: 7. 2. 2003.

Rg-6006
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00244 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa GOSTOL - TOL-
MINSKE STROJNE TOVARNE Proizvod-
nja strojev in naprav za površinsko ob-
dela vo in zaščito kovin in ostalih materi-
alov d.o.o. Tolmin, sedež: Čiginj 63, 5220
TOLMIN, vpisanem pod vložno št.
1/02542/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenika znotraj
enotnega poslovnega deleža in sprememba
enotnih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5627516
Ustanovitelji: FELTRIN FRANC imetnik

skupnega poslovnega deleža v znesku
428.719,72 SIT, ZAKRAJ 7, 5283 SLAP OB
IDRIJCI, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 26. 2. 2003; LEBAN RAJKO imetnik
skupnega poslovnega deleža v znesku
4.274.325,86 in 25.218.80 SIT, MODREJ
27, 5216 MOST NA SOČI, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1992; ŠAVLI
DANIJEL imetnik skupnega poslovnega dele-
ža v znesku 1.684.441,36 SIT in 25.218.80
SIT, ČIGINJ 9, 5220 TOLMIN, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1992;
URŠIČ MITJA imetnik skupnega poslovnega
deleža v znesku 1.678.285,61 in 25.218.80
SIT, KOZARŠČE 14 B, 5220 TOLMIN,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1992; LAHARNAR ANGEL imetnik
skupnega poslovnega deleža v znesku
2.007.388,51 SIT in 25.218.80 SIT, ZATOL-
MIN 59, 5220 TOLMIN, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1992; HVA-
LA MARIJAN imetnik skupnega poslovnega
deleža v znesku 1.986.141,84 in 25.218.80
SIT, PODMELEC 1/B, 5216 MOST NA SO-
ČI, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1992; MANFREDA DANILO imetnik
skupnega poslovnega deleža v znesku
1.143.468,48 SIT in 25.218.80 SIT, MO-
DREJ 39 B, 5216 MOST NA SOČI, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1992; KENDA MILAN imetnik skupnega po-

slovnega deleža v znesku 2.102.447,98 SIT
in 50.437,60 SIT, PRAPETNO 18, 5220
TOLMIN, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 12. 1992; KENDA METOD imet-
nik skupnega poslovnega deleža v znesku
622.609,70 SIT in 12.609,43 SIT, BREŽIČ
3, 5220 TOLMIN, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 5. 1995; MUROVEC
DRAGO imetnik skupnega poslovnega dele-
ža v znesku 1.247.475,38 SIT in 25.218.80
SIT, MODREJ 35 D, 5216 MOST NA SOČI,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1995; ŠKRLJ ZORAN imetnik skupne-
ga poslovnega deleža v znesku 861.173,71
SIT in 12.609,43 SIT, VOLČE 54 J, 5220
TOLMIN, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 5. 1995; LIPUŠČEK FRANC
imetnik skupnega poslovnega deleža v zne-
sku 496.205,79 SIT in 50.437,60 SIT, IDRI-
JA PRI BAČI 11, 5216 MOST NA SOČI,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1995; LAHARNAR JANEZ imetnik sku-
pnega poslovnega deleža v znesku
830.295,22 SIT in 25.218,80 SIT, PONI-
KVE 56, 5283 SLAP OB IDRIJCI, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1995; FORTUNAT VILIJEM imetnik skupne-
ga poslovnega deleža v znesku 417.983,46
SIT in 12.609,43 SIT, VOLČE 54 N, 5220
TOLMIN, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 5. 1995; IVANČIČ CIRIL imet-
nik skupnega poslovnega deleža v znesku
960.913,41 in 25.218,80 SIT, SMAST 33,
5222 KOBARID, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 5. 1995; BAVDAŽ SER-
GEJ imetnik skupnega poslovnega deleža v
znesku 468.332,80 SIT in 25.218,80 SIT,
KANALSKI LOM 18, 5216 MOST NA SOČI,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1995; RUPNIK RUDOLF imetnik sku-
pnega poslovnega deleža v znesku
1.459.131,23 in 25.218,80 SIT, RENŠKI
PODKRAJ 113 C, 5292 RENČE, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1995;
POGORNIK DARKO imetnik skupnega po-
slovnega deleža v znesku 348.561,74 SIT in
12.609,43 SIT, MOST NA SOČI 106, 5216
MOST NA SOČI, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 5. 1995.

Rg-6022
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s

sklepom Srg št. 2003/00263 z dne 6. 5.
2003 pri subjektu vpisa KOMAR Trgovina,
zastopstva, storitve d.o.o. Renče, sedež:
Renški podkraj 64, 5292 RENČE, vpisa-
nem pod vložno št. 1/01969/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba dru-
žbenika in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5545463
Ustanovitelji: KOMAR IRENA, RENŠKI

PODKRAJ 45/A, 5292 RENČE, osnovni
vložek: 11.752.401,39 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1991; KOMAR Trgovina, za-
stopstva, storitve d.o.o. Renče, Renški pod-
kraj 64, 5292 RENČE, osnovni vložek:
11.752.401,39 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 2003.

Rg-6037
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2003/00282 z dne 8. 5.
2003 pri subjektu vpisa STO Storitve, tran-
sport, operativa d.o.o. Nova Gorica, se-
dež: Prvomajska ulica 39, 5000 NOVA

GORICA, vpisanem pod vložno št.
1/01521/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična številka: 5456789
Dejavnost: 14110 Pridobivanje okrasne-

ga in gradbenega kamna, vpis 8. 5. 2003;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de, vpis 8. 5. 2003; 14210 Pridobivanje gra-
moza in peska, vpis 8. 5. 2003; 14220 Pri-
dobivanje gline in kaolina, vpis 8. 5. 2003;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov, izbris 8. 5. 2003; 28110 Proiz-
vodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov, vpis 8. 5. 2003; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva, izbris 8. 5.
2003; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
bnega pohištva, vpis 8. 5. 2003; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev, vpis 8. 5. 2003; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija“, izbris 8. 5. 2003;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija, vpis 8. 5.
2003; 2852 Splošna mehanična dela, iz-
bris 8. 5. 2003; 28520 Splošna mehanič-
na dela, vpis 8. 5. 2003; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., izbris 8. 5.
2003; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d. n, vpis 8. 5. 2003; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela, izbris 8. 5.
2003; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela, vpis 8. 5. 2003; 4521 Splošna
gradbena dela, izbris 8. 5. 2003; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 8. 5. 2003;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, izbris 8. 5. 2003;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, vpis 8. 5. 2003;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda, izbris
8. 5. 2003; 45240 Gradnja vodnih objek-
tov, vpis 8. 5. 2003; 4531 Električne inšta-
lacije, izbris 8. 5. 2003; 45310 Električne
inštalacije, vpis 8. 5. 2003; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, izbris
8. 5. 2003; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 8. 5. 2003; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, iz-
bris 8. 5. 2003; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev, vpis 8. 5. 2003; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, iz-
bris 8. 5. 2003; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil, vpis 8. 5. 2003; 6024
Cestni tovorni promet, izbris 8. 5. 2003;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 8. 5.
2003; 6311 Prekladanje, izbris 8. 5. 2003;
63110 Prekladanje, vpis 8. 5. 2003; 6312
Skladiščenje, izbris 8. 5. 2003; 63120
Skladiščenje, vpis 8. 5. 2003; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
izbris 8. 5. 2003; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 8. 5.
2003; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 8. 5. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 8. 5. 2003; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 8. 5. 2003;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 8. 5. 2003;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 8. 5. 2003; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, izbris 8. 5.
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2003; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 8. 5. 2003; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, izbris 8. 5. 2003;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 8. 5. 2003; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem, izbris 8. 5. 2003; 71220 Da-
janje ladij v najem, vpis 8. 5. 2003; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem, izbris 8. 5.
2003; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem, vpis 8. 5. 2003; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem, izbris 8. 5.
2003; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 8. 5. 2003.

NOVO MESTO

Rg-5242
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2003/00150 z dne
18. 4. 2003 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA ŠMARJETA, sedež: Šmarjeta 1,
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, vpisanem
pod vložno št. 1/00084/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba poblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5086302
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik LAHNE NEVENKA, Gor. Laknice 14,
8230 MOKRONOG, razrešitev: 1. 9. 2002,
v.d. ravnateljice; zastopnik LAHNE NEVEN-
KA, Gor. Laknice 14, 8230 MOKRONOG,
imenovanje: 1. 9. 2002, ravnateljica.

Rg-5952
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2003/00166 z dne
29. 4. 2003 pri subjektu vpisa KOMUNALA
METLIKA javno podjetje d.o.o., sedež:
Cesta XV. brigade 4, 8330 METLIKA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/00270/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5157064
Člani nadzornega sveta: KOSTELEC JO-

ŽE, izstop 25. 3. 2003; NEMANIČ MARTIN,
izstop 25. 3. 2003; MALENŠEK ALOJZ, iz-
stop 25. 3. 2003; MATEKOVIČ JOŽE, izstop
25. 3. 2003; TOMC ANTON, izstop 25. 3.
2003; MALENŠEK ALOJZ, vstop 25. 3.
2003; MATEKOVIČ JOŽE, vstop 25. 3.
2003; PREDOVIČ GABRE, vstop 25. 3.
2003; JAKLJEVIČ FRANC, vstop 25. 3.
2003; KOSTELEC JOŽE, vstop 25. 3. 2003.

Rg-5957
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2003/00172 z dne
24. 4. 2003 pri subjektu vpisa VITA marke-
ting, trgovina in šport, Trebnje, d.o.o.,
sedež: Baragov trg 1, 8210 TREBNJE, vpi-
sanem pod vložno št. 1/01540/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
sedeža - poslovnega naslova sprememba
dejavnosti vpis spremembe akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična številka: 5451558
Sedež: Studenec 24, 8210 TREBNJE
Dejavnost: 5116 Posredništvo pri prodaji

tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, iz-
bris 24. 4. 2003; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 24. 4. 2003; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, izbris 24. 4.
2003; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov, vpis 24. 4. 2003; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, izbris
24. 4. 2003; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom, izbris 24. 4. 2003; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 24. 4. 2003; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, iz-
bris 24. 4. 2003; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo, vpis 24. 4. 2003; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV napravami, vpis 24. 4.
2003; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, izbris 24. 4. 2003;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 24. 4. 2003; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, vpis 24. 4. 2003; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, izbris 24. 4. 2003; 5170 Druga tr-
govina na debelo, izbris 24. 4. 2003; 51840
Trgovina na debelo z računalniško opremo,
vpis 24. 4. 2003; 51850 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in opremo, vpis 24. 4.
2003; 51870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, vpis 24. 4. 2003; 51900 Druga tr-
govina na debelo, vpis 24. 4. 2003; 52320
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, vpis 24. 4. 2003; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, vpis 24. 4. 2003; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom, vpis 24. 4. 2003;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, izbris
24. 4. 2003; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 24. 4. 2003; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, izbris
24. 4. 2003; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 24. 4. 2003;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis
24. 4. 2003; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, izbris 24. 4. 2003; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
24. 4. 2003; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo, vpis 24. 4. 2003;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d. n, vpis 24. 4. 2003;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 24. 4. 2003; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, izbris 24. 4. 2003; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 24. 4.
2003; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, izbris 24. 4. 2003; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
24. 4. 2003; 5263 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, izbris 24. 4. 2003;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 24. 4. 2003; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis 24. 4.
2003; 5274 Druga popravila, d.n., izbris
24. 4. 2003; 52740 Druga popravila izdel-
kov široke porabe, vpis 24. 4. 2003; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
24. 4. 2003; 5522 Storitve kampov, izbris
24. 4. 2003; 55220 Dejavnost kampov, vpis
24. 4. 2003; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, vpis 24. 4. 2003; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane, izbris 24. 4. 2003;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
24. 4. 2003; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, vpis 24. 4.
2003; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 24. 4. 2003; 55304 Dejavnost premič-
nih in provizoričnih gostinskih obratov, vpis
24. 4. 2003; 5540 Točenje pijač in napitkov,

izbris 24. 4. 2003; 55400 Točenje pijač, vpis
24. 4. 2003; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 24. 4. 2003; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic, vpis 24. 4. 2003;
6024 Cestni tovorni promet, izbris 24. 4.
2003; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
24. 4. 2003; 63110 Prekladanje, vpis 24. 4.
2003; 63120 Skladiščenje, vpis 24. 4.
2003; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 24. 4. 2003;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n. “, izbris 24. 4. 2003; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
vpis 24. 4. 2003; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 24. 4. 2003; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
24. 4. 2003; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 24. 4. 2003; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem, vpis 24. 4. 2003;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem, vpis 24. 4. 2003; 71401 Izposojanje
športne opreme, izbris 24. 4. 2003; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 24. 4.
2003; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe, vpis 24. 4. 2003; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju družboslovja, izbris 24. 4. 2003; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja, vpis 24. 4. 2003; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, izbris
24. 4. 2003; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 24. 4. 2003; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, izbris 24. 4.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, vpis 24. 4. 2003; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje, izbris 24. 4. 2003;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 24. 4. 2003; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 24. 4. 2003; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, izbris 24. 4. 2003;
74851 Prevajanje, vpis 24. 4. 2003; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
24. 4. 2003; 74871 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 24. 4. 2003; 8042
Drugo izobraževanje, izbris 24. 4. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d. n, vpis 24. 4. 2003;
9261 Obratovanje športnih objektov, izbris
24. 4. 2003; 92610 Obratovanje športnih
objektov, vpis 24. 4. 2003; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti, izbris 24. 4. 2003; 92621 Dejav-
nost marin, vpis 24. 4. 2003; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč, vpis
24. 4. 2003; 92623 Druge športne dejav-
nosti, vpis 24. 4. 2003; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n., izbris 24. 4. 2003;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n,
vpis 24. 4. 2003.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 16. 4. 2003.

Rg-5959
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2003/00176 z dne
25. 4. 2003 pri subjektu vpisa TSO, razvoj
in proizvodnja strojne opreme, d.o.o., se-
dež: Dolenji Suhor 17, 8343 DRAGATUŠ,
vpisanem pod vložno št. 1/04304/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih
deležev s temile podatki:

Matična številka: 1666371
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Ustanovitelji: BALANT ŽVAB SAŠA, Čo-
pova ulica 005, 8340 ČRNOMELJ, osnovni
vložek: 15.869.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 16. 4. 2003; ŽVAB KAREL, Čopova
ulica 005, 8340 ČRNOMELJ, osnovni vlo-
žek: 15.869.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 4. 2003; BAL - MAR, družba za investi-
cije in upravljanje, d.o.o., Blatnica 10, 1236
TRZIN, osnovni vložek: 31.738.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 4. 2003.

PTUJ

Rg-4984
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2002/00353 z dne 14. 4.
2003 pri subjektu vpisa OPTE PTUJ proiz-
vodno, trgovsko in svetovalno podjetje
d.o.o., sedež: Žabjak 1, 2250 PTUJ, vpi-
sanem pod vložno št. 1/00673/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
družbenikov, poslovnih deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5034574
Ustanovitelji: MATIJEVIČ DARINKA, Kra-

igherjeva ulica 18, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002;
KRANJC ANDREJ, Črtkova ulica 9, 2250
PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 3. 7. 2002; NOVAK JANEZ, Kraig-
herjeva ulica 11, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002;
KOLARIČ FRANC, Nova vas pri Markovcih
75 a, 2281 MARKOVCI, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; POD-
PADEC MARIJA, Vodova ulica 19 a, 2250
PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 3. 7. 2002; PUKŠIČ MIRAN, Mez-
govci ob Pesnici 44, 2252 DORNAVA,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 7. 2002; PODPADEC TATJANA, Vodova
ulica 19 a, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; POD-
GORŠEK DRAGO, Zechnerjeva ulica 32,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 3. 7. 2002; IVANUŠA NEDA,
Dravska ulica 6, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002;
ZAJEC DANICA, Spodnji Velovlak 50, 2250
PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 3. 7. 2002; LANCOŠ DEJAN, Vol-
kmerjeva cesta 27, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002;
JELEN FRANC, Jurčičeva ulica 7, 2250
PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 3. 7. 2002; KUŠAR IVAN, Nova vas
pri Ptuju 99, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; KO-
CIPER FRANČIŠEK, Bevkova ulica 10,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 3. 7. 2002; TERBUC JELKA,
Ob Grajeni 3, 2250 PTUJ, osnovni vložek:
0 SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002;
PERNEK TONČEK, Spodnja Hajdina 106,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 3. 7. 2002; MLAKAR MAKS,
Spuhlja 2 a, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; PI-
ŠEK ROK, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 7. 2002; FRIDRIH ROK, Vodova ulica 19
a, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; ŽIROVNIK
ALENKA, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,

osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 7. 2002; OVČAR MAKS, Finžgarjeva uli-
ca 29, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT,
ne odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; ŽIROVNIK
TOMAŽ, Potrčeva ulica 50 a, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 7. 2002; VUČINA ALOJZ, Juršinci 40,
2256 JURŠINCI, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, izstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MAR-
JAN VI. poslovni delež, Čufarjeva ulica 21,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 240.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK
MARJAN VII. poslovni delež, Čufarjeva ulica
21, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 280.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK
MARJAN VIII. poslovni delež, Čufarjeva uli-
ca 21, 2250 PTUJ, osnovni vložek:
320.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN IX. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 280.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN X. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 285.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XI. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 240.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XII. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 280.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XIII. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 280.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XIV. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 240.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XV. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 240.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XVI. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 200.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XVII. poslovni delež,
Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 240.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2002; PIŠEK MARJAN XVIII. poslovni de-
lež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ, osnovni
vložek: 72.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XIX. poslovni
delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 200.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XX. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 160.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXI. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXII. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 97.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXIII. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 81.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXIV. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 80.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXV. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 80.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXVI. po-
slovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 74.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN XXVII.
poslovni delež, Čufarjeva ulica 21, 2250
PTUJ, osnovni vložek: 47.000 SIT, ne odgo-

varja, vstop: 3. 7. 2002; PIŠEK MARJAN
XXVIII. poslovni delež, Čufarjeva ulica 21,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 50.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 7. 2002.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 4. 7. 2002.

Rg-4991
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s skle-

pom Srg št. 2002/00538 z dne 7. 4. 2003
pri subjektu vpisa AGIS OPREMA družba za
izdelavo avtomobilske opreme d.o.o., se-
dež: Mlinska 1 a, 2250 PTUJ, vpisanem pod
vložno št. 1/09506/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in akta o usta-
novitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična številka: 5925576
Osnovni kapital: 24.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDUK ZVONKO, Mari-

borska cesta 24, 2250 PTUJ, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 12.
2002; TAHOGRAFI D.O.O., Mlinska ulica 1
a, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 0 SIT, ne
odgovarja, izstop: 2. 12. 2002; GOLOB
VINCENC, Brezje pri Slov. Bistrici 5, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 12. 2002; TEH-
CENTER trgovina, proizvodnja, storitve, uvoz
in izvoz d.o.o., Štuki 1, 2250 PTUJ, osnovni
vložek: 24.100.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 12. 2002.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HAJDUK ZVONKO, Mariborska cesta
24, 2250 PTUJ, imenovanje: 21. 12. 1995,
zastopa skupaj s prokuristom; prokurist BRE-
GAR JOŽE, Grajena 71, 2250 PTUJ, ime-
novanje: 2. 12. 2002.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 2. 12. 2002.

Rg-5153
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2003/00016 z dne 10. 4.
2003 pri subjektu vpisa JERUZALEM OR-
MOŽ TRGOVINA, GOSTINSTVO, TURIZEM
d.o.o., sedež: Vrazova ulica 5, 2270 OR-
MOŽ, vpisanem pod vložno št. 1/02203/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5098602
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor VIHER IVAN, Breg 31, 2277 SREDI-
ŠČE OB DRAVI, razrešitev: 31. 12. 2002,
zastopa brez omejitev; direktor TOPOLOVEC
MIRAN, Ulica heroja Kerenčiča 21, 2270
ORMOŽ, imenovanje: 1. 1. 2003, zastopa
posamično brez omejitev.

SLOVENJ GRADEC

Rg-310
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00148 z
dne 27. 12. 2002 pri subjektu vpisa MI-
FRA-PLIN trgovsko, storitveno in proiz-
vodno podjetje d.o.o., sedež: Pohorska
22, 2367 VUZENICA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/07794/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična številka: 5724996
Osnovni kapital: 2.447.829,30 SIT
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Ustanovitelji: MIŠKO FRANC, Pohorska
22, 2367 VUZENICA, vložek: 2.447.829,30
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 13. 3. 2002.

Rg-17203
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2002/00074 z
dne 10. 9. 2002 pri subjektu vpisa SMOL-
ČNIK podjetje za predelavo kovin, trgo-
vino in zastopstvo d.o.o., sedež: Meško-
va 23, 2380 SLOVENJ GRADEC, vpisa-
nem pod vložno št. 1/03355/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, poslovnega deleža, ak-
ta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 5514126
Osnovni kapital: 2.749.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLČNIK JANEZ, Trg

svobode 6, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 2.749.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 8. 1990.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 29. 1. 2002.

Izbrisi

MARIBOR

Rg-6242
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00513 z dne 7. 5.
2003 pod št. vložka 1/04391/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5532949
Firma: FEROING podjetje za trgovino,

inženiring, gradbeništvo in proizvodnjo
d.o.o. - v likvidaciji

Skrajšana firma: FEROING d.o.o. - v li-
kvidaciji

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni  list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna  SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška 64/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.371.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLOKAN VOJKO, Dolarje-

va ul. 10, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
1.185.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 5.
2003; ŽUNKO BORIS, Ob nasipu 38, 2342
RUŠE, osnovni vložek: 1.185.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 7. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: likv.
upravitelj SLOKAN VOJKO, Dolarjeva ulica
10, 2000 MARIBOR, razrešitev: 7. 5. 2003.

Razno: Družba se izbriše iz sodnega re-
gistra zaradi zaključka likvidacije. Poslovne
knjige, knjigovodsko dokumentacijo in do-
kumentacijo o likvidacijskem postopku bo
hranil družbenik Slokan Vojko, stanujoč Do-
larjeva ulica 10, Maribor. Po preteku treh let
od vpisa izbrisa družbe, se dokumentacija,
ki se za družbo trajno hrani, izroči pokrajin-
skemu arhivu.
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