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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-14606

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08561 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MIDO, podjetje za mikrofilmanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Mirna pot
2, sedež: Mirna pot 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07175/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št. 5387612
Firma: MIDO, d.o.o., podjetje za mi-

krofilmanje in trgovino, Merosodna 1,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Merosodna 1
Osnovni kapital: 2,404.500 SIT
Ustanovitelja: Marinčič Aleš, Ljubljana,

Mirna pot 2, vstop 6. 6. 1990, vložek
1,202.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bitenc Borut, Ljubljana, Litijska 284, vstop
16. 10. 1992, vložek 1,202.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bitenc Borut, imenovan 18. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: opravljanje go-
stinske in turistične dejavnosti.

Celotna dejavnost se sedaj glasi: mikro-
filmanje dokumentacije; posredovanje v pro-
metu blaga, storitev in uslug; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; marketing; zastopanje tujih firm;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proi-
zvodov; posredovanje v zunanjetrgovinskem
prometu blaga, storitev in uslug; opravljanje
poslov konsignacijske prodaje; opravljanje
gostinske in turistične dejavnosti.

Rg-14607

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg. št.
94/08568 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TEMPUS, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopstvo – za vse vrste ur
ter za vse vrste električnih in elektron-
skih…, d.o.o., Ljubljana, Koprska b.s., se-
dež: Koprska b.s., Ljubljana, pod vložno
št. 1/03998/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo firme, sedeža in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5352215
Firma: TEMPUS, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in zastopstvo – za vse vrste
ur ter za vse vrste električnih in elektron-
skih…, d.o.o., Ljubljana, Koprska 106

Sedež:Ljubljana, Koprska 106
Osnovni kapital: 3,282.468,07 SIT
Ustanovitelj: Plut Marjan, Ljubljana, Ko-

prska 120, vstop 15. 2. 1989, vložek
3.282.468,07 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14608

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg. št.
94/08574 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa JONA – TRANS, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za transport, trgovino, storitve,
turizem in izvoz in uvoz, Ljubljana, Lin-
hartova 19, sedež: Linhartova 19, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št. 5648840
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelja: Grzančič Jože, Ljubljana,

Linhartova 19 in Kalšek Nada, Preserje,
Kamnik pod Krimom 23, vstopila 2. 12.
1992, vložila po 806.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-14609

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08578 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa PAGAL, družba za grafični mer-
kantil, papirno galanterijo in embalažo,
d.o.o., Ljubljana, Lampetova 8, sedež:
Lampetova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/05592/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št. 5338905
Skrajšana firma: PAGAL, d.o.o.,
Osnovni kapital: 1,661.000 SIT
Ustanovitelja: Lesar Vanjo, Ljubljana,

Jamova 46 in Mramor-Lesar Alenka, Lam-
petova 8, vstopila 13. 2. 1990, vložila po
830.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14610

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08583 z dne 6. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa WTL, družba za mednarodne sveto-
valne storitve, d.o.o., Vas, Banja loka 7/a,
pod vložno št.1/23624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in firme s temile po-
datki:

Matična št. 5770084
Firma: WTL, družba za mednarodne

svetovalne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: WTL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Langer Heinz Steuerbera-

tungs, GmbH, Wien, Avstrija, Dampfgasse
24, vstop 10. 5. 1993, vložek 1,485.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ošlaj Biserka,

Ljubljana, Krivec 4, vstop 10. 5. 1993, vlo-
žek 15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14612

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08588 z dne 6. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa BIOGEN, proizvodno in prodajno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Mucherjeva 8, se-
dež: Mucherjeva 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št. 5717612
Osnovni kapital: 1,862.500 SIT
Ustanovitelj: Reya Igor Jurij, Ljubljana,

Mucherjeva 8, vstop 28. 12. 1992, vložek
1,862.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14613

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08589 z dne 6. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa  RASTLINJAKI  SCHWARZMANN,
d.o.o., Dobrova pri Ljubljani, Stranska
vas 49, sedež: Stranska vas 49, Dobrova
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/23978/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, deležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5808375
Osnovni kapital: 2,348.000 SIT
Ustanovitelja: Schwarzmann Marija, vlo-

žek 100.000 SIT, vstop 1. 4. 1993 in
Schwarzmann Jožef, vložek 2,248.000 SIT,
vstop 23. 5. 1994, oba Dobrova pri Ljublja-
ni, Stranska vas 49, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Schwarzmann Marija, razrešena kot direk-
torica 23. 5. 1994 in imenovana kot zastop-
nica, ki zastopa družbo brez omejitev;
Schwarzmann Jožef, razrešen kot zastopnik
23. 5. 1994 in imenovan kot direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14615

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08597 z dne 6. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa  AVTOPRENOVA,  organiziranje  in
svetovanje, popravilo avtomobilov, d.o.o.,
Ljubljana, Zalaznikova 20, sedež: Zalaz-
nikova  20,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20107/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št. 5673208
Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelja: Kunstelj Rudolf, vložek

1,368.000 SIT in Kunstelj Silva, vložek
168.000 SIT, oba iz Ljubljane, Zalaznikova
20, vstopila 16. 10. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Rg-14616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08601 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa BIRO PLUS, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Marno
50, Dol pri Hrastniku, sedež: Marno
50,  Dol  pri  Hrastniku,  pod  vložno  št.
1/12669/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5501237
Osnovni kapital: 1,513.761,63 SIT
Ustanoviteljica: Horvat-Godler Stanisla-

va, Dol pri Hrastniku, Marno 50, vstop 8. 6.
1991, vložek 1,513.761,63 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-14617

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08602 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa BMA, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Litija, Na Do-
bravi 8, Litija, pod vložno št. 1/21067/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5739012
Osnovni kapital: 1,955.800 SIT
Ustanoviteljica: Bartol Marjana, Litija,

Na Dobravi 8, vstop 18. 1. 1993, vložek
1,955.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09867 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa OGRIN, podjetje za proizvodnjo,
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 127, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16365/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo sede-
ža in osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5575648
Sedež: Ljubljana, Verovškova 72
Osnovni kapital: 3,477.000 SIT
Ustanoviteljica: Ogrin Tatjana, Ljublja-

na, Reboljeva 9, vstop 20. 2. 1992, vožek
3,477.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1995: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 212 Proizvodnja izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-

terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-14623

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11356 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  STIMOROL,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 24, Ljubljana
pod vložno št. 1/25144/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in sedeža s temile podatki:

Matična št. 5832624
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 5
Osnovni kapital: 7,936.720,90 SIT
Ustanovitelj: Dansk Tyggegummi Fabrik

A/S, Danska, Dandyvej, 7100 Vejle, vstop
14. 1. 1994, vložek 7,936.720,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-14624

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11458 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu
vpisa EFOR, d.d., družba za računalniški
inženiring, ekološko in biokemično teh-
nologijo ter trgovino in svetovanje, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode,
Stanetova 12, Medvode, pod vložno št.
1/17156/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št. 5594065
Firma: EFOR, družba za računalniški

inženiring, ekološko in biokemično teh-
nologijo ter trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Medvode

Skrajšana firma: EFOR, d.o.o., Medvo-
de

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 1,637.468 SIT
Ustanovitelj: Petek Andrej, Medvode,

Kebetova 14, vstop 26. 3. 1992, vložek
1.637.468 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14625

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11462 z dne 23. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ODIN, organiziranje dejavnosti in-
telektualne narave, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št.

1/05541/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5339880
Firma: ODIN, organiziranje dejavno-

sti intelektualne narave, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Juvan Janez, Ljubljana,

Petrovičeva 9 in Javornik Miha, Ljubljana,
Štihova 5, vstopila 9. 3. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14626

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11470 z dne 23. 3. 1995 pri subjektu
vpisa STUDIO DATAPRINT, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Kamnik, d.o.o.,
Trg svobode 8, Kamnik, pod vložno št.
1/08885/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5440963
Firma:  STUDIO  DATAPRINT,  proi-

zvodnja in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,688.300 SIT
Ustanovitelj: Matičič Sašo, Kamnik, Zi-

kova 7, vstop 2. 10. 1990, vložek 1,688.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z: računal-
niški inženiring; promocijska dejavnost; or-
ganizacija in izvedba javnih prireditev; iz-
delava vseh vrst reklamnih sporočil.

Dejavnost se v celoti glasi: grafična de-
javnost; računalniški inženiring; promocij-
ska dejavnost; organizacija in izvedba jav-
nih prireditev; izdelava vseh vrst reklamnih
sporočil; trgvina na debelo in drobno z iz-
delki iz papirne mase, papirja in kartona,
tiskane knjige, časopisi, slike in drugi pro-
izvodi grafične industrije, pisatniški mate-
rial in pribor, električni stroji, oprema in
njihovi deli, stroji, aparati in naprave, elek-
trotehnično blago, stroji, naprave, oprema,
elektrotehnični material, optični, fotograf-
ski, kinematografski instrumenti in aparati,
njihovi deli in pribor, proizvodi za fotograf-
ske in kinematografske namene, čistila, bar-
ve, laki, kemikalije.

Rg-14628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11506 z dne 23. 3. 1995 pri subjektu
vpisa SLOCOS, družba za trgovanje in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Parmova
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/16043/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št. 5574862
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čamernik Boris, Ljublja-

na, Jadranska 2, vstop 12. 2. 1992, vložek
1,500.000SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14629

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11508 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa  HARTING,  podjetje  za  proizvodnjo,
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storitve in trgovino, d.o.o., Gregorčičeva
18,  Ljubljana,  sedež:  Gregorčičeva  18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14385/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 554670
Osnovni kapital: 1,500.00 SIT
Ustanovitelja: Hartman Nikolaj, vložek

1,050.000 SIT in Hartman Nikolaj, vložek
450.000 SIT, oba iz Ljubljane, Gregorčiče-
va 18, vstopila 14. 12. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-13630

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11511 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa REAL DISKONT, d.o.o., mesni iz-
delki, trgovina in zunanjetrgovinsko po-
slovanje, Zajčeva pot 47, Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/06642 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5374405
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Zajčeva pot

32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Recek Alojz, Ljubljana-Čr-

nuče, Zajčeva pot 32, vstop 12. 4. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14631

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11522 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa PIKOLO, proizvodnja, storitve in
gostinstvo ter notranja in zunanja trgovi-
na, d.o.o., Vodice pri Ljubljani, Utik 70,
Vodice pri Ljubljani, pod vložno št.
1/17852/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5617634
Osnovni kapital: 1,914.560 SIT
Ustanovitelj: Pikl Igor, Vodice pri Ljub-

ljani, Utik 70, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,914.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14634

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11557 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TEHNOPROJEKT, podjetje za pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska 21, sedež: Gimnazijska c. 21,
Trbovlje, pod vložno št. 1/15505/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in firme
s temile podatki:

Matična št. 5567378
Firma: TEHNOPROJEKT, podjetje za

projektiranje in inženiring, d.o.o., Trbov-
lje, Ulica 1. junija 19
Sedež: Trbovlje, Ulica 1. junija 19

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kalšek Ivan, Trbovlje, Ce-

sta OF 37, vstop 11. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14640

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13297 z dne 13. 3. 1995, pod št. vložka
1/26107/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz TS Kranj, spemembo sede-
ža, firme, ustanoviteljev, deležev, dejavno-
sti, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5883857
Firma: POSLOVNOST, Urbič & Co.,

proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Litija

Skrajšana firma: POSLOVNOST, Ur-
bič & Co., d.n.o., Litija

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Litija, Valvazorjev trg 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Brenčič Goranka, izstop

26. 6. 1994; Urbič Alojz Slavko in Urbič
Milena, oba iz Litije, Valvazorjev trg 2, vsto-
pila 26. 6. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Brenčič Goranka, razrešena 26. 6.
1994; direktor Urbič Alojz Slavko, imeno-
van 26. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev kot poslovodja; direktorica Urbič Mile-
na, imenovana 26. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanje s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-14642

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14194 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa NIK, zastopanje, marketing, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljanska cesta 69, Kočevje,
sedež: Ljubljanska cesta 69, Kočevje, pod
vložno št. 1/15513/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5580552
Firma: NIK, zastopanje, marketing, tr-

govina, d.o.o., Ljubljanska 1, Kočevje
Sedež: Kočevje, Ljubljanska 1
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 2513

Proizvodnja drugih izelkov iz gume; 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-14643

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14236 z dne 6. 3. 1995, pod št. vložka
1/26083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o., s temile podatki:

Matična št. 5865727
Firma: ABH DZU, družba za upravlja-

nje vzajemnih skladov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  ABH  DZU,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska 50
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: Abančna Borzna Hiša,

d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 11, vstop 9.
5. 1994, vložek 49,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gubanec Mateja, Vodi-
ce, Kamniška 40, vstop 9. 5. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gubanec Mateja, imenovana 9. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 6. 3. 1995: 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.

Rg-14644

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14491 z dne 6. 3. 1995, pod št. vložka
1/26084/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz TS Nova Gorica, spremembo
sedeža, nadzorni svet in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5822718
Firma: CONTINENTAL FUN, družba

za distribucijo in promocijo filmov, d.o.o.,
Skrajšana  firma:  CONTINENTAL  –

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Finžgarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bibič Vasja, izstop 31. 12.

1994, Hadžiabdić Enver, Zagreb, Palmoti-
čeva 7, vstop 14. 12. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bibič Vasja, razrešen 31. 12. 1994;
zastopnik Kržišnik Tomaž, imenovan 21. 6.
1994, Ljubljana, Kvedrova 3, zastopa druž-
bo brez omejitev kot v.d. direktorja; proku-
rist Hadžiabdić Enver, imenovan 14. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev, razen
da ne sme sklepati pravnih poslov, s kateri-
mi bi obremenjeval ali odtujeval nepremič-
no premoženje družbe.

Člani nadzornega sveta so: Bibič Vasja,
Plišo Miroslav, Jerin Krešimir, Golovrški Du-
šan in Ceket Metod, vsi vstopili 21. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 744 Ekonomska propaganda;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videode-
javnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost; 922
Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-14645

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15036 z dne 8. 3. 1995, pri subjektu vpi-

sa EKO – APIS, podjetje za ekonomiko in
čebelarjenje, d.o.o., Ljubljana, Trnovče-
va 1, Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/19596/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št. 5664225
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Meglič Milan, Gozd Mar-

tuljek, Jezerci 7, vstop 8. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15220 z dne 1. 2. 1995, pod št. vložka
1/25966/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz TS Koper, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5580404
Firma: PFM – S, trgovina z medicin-

skimi proizvodi, d.o.o.
Skrajšana firma: PFM – S, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Partizanska 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zimmermann Janez, Por-

torož, Senčna pot 21, vstop 21. 2. 1992,
vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Struna Iztok, izstop 15. 3. 1994; Kar-
ner Dietmar, izstop 23. 8. 1994; PFM, Pro-
dukte für die Medizin, Ges.m.b.H, Köln,
Wankelstrasse 60, vstop 9. 11. 1994, vložek
1,005.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Karner Dietmar, imenovan 9. 11.
1994, Maria Saal, Maria Saal 31, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja; pro-
kuristka Lebesmuhlbacher Jelislava, imeno-
vana 9. 11. 1994, Šmartno pod Šmarno go-
ro, Rašica 1; direktor Zimmermann Janez,
razrešen 9. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1995: 5118 Po-
sredništo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-14647

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17567 z dne 29. 3. 1995, pri subjektu
vpisa 3 H OPTIKA, proizvodnja, trgovi-
na, svetovanje, trženje, transport, servi-
siranje, uvoz-izvoz, turizem, gostinstvo,
zastopanje tujih firm, reexport, d.o.o.,
Domžale, Vir, Bukovčeva 30, Domžale,
pod vložno št. 1/13743/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, zastopnika, uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5533651
Firma: OPTIKA LOOK, proizvodnja

specialnih dioptrijskih leč za korekcijo
vida, d.o.o.

Skrajšana firma: OPRIKA LOOK, d.o.o.
Sedež: Domžale, Cesta talcev 19
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bobanović Zvonimir, imenovan 21.
12. 1994, Zagreb, III Ravnice 23.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 511 Posredniš-
tvo; 517 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-14648

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18996 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa HIRAM WALKER AGENCIES,
trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vurnikova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/22747/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
zastopnika in pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št. 5742552
Osnovni kapital: 95,465.750 SIT
Ustanovitelj: Hiram Walker Allied Vint-

ners (Europe), Breda 4811 DH, Chasseveld
7, vstop 12. 3. 1993; vložek 95,465.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ca-
rew J. Henry, Križe, Senično 82, razrešen
24. 3. 1994, kot direktor, ki je zastopal druž-
bo brez omejitev in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo z omejitvami,
in sicer potrebuje posebno pooblastilo
skupščine pri najemanju ali dajanju posojil
katerikoli družbi ali osebi, ki ni družba v
okviru Allied Lyons; pri poslih v zvezi z
nepremičninami, vključno z zakupom, na-
kupom ali prodajo nepremičnin ter pri skle-
panju pogodb o zaposlitvi za določen ali
nedoločen čas; prokuristka Savič Eta, ime-
novana 24. 3. 1994, Ljubljana, Rožna doli-
na c. XXI 007, lahko opravlja vsa pravna
dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost
družbe, razen odsvajanja in obremenjevanja
nepremičnin, za kar mora biti posebej poob-
laščena.

Rg-14649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19059 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa MANJANA, fotografije, d.o.o., Po-
ljanski nasip 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/13425/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti, spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št. 5523583
Sedež: Ljubljana, Lambergerjeva ul. 7
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelja: Diego Andres Gomez,

Ljubljana, Deletova 2 in Fras Mihael Peter,
Lambergerjeva ul. 7, vstopila 23. 9. 1994,
vložila po 884.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.
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Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-14651

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00923 z dne 29. 3. 1995, pri subjektu
vpisa OZELOT, agencijske storitve, d.o.o.,
Hacquetova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/24017/00, vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št. 5781094
Firma: OZELOT, agencijske storitve,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Hacquetova 9
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 4511 Ru-

šenje objektov iz zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne instalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji

kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-

ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodjalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n,; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (la-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo,
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
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kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-14652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07607 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  DOLTA,  proizvodnja,  inženiring,
storitve in trgovina, d.o.o., Draževnik,
Draževnik 2, Dobrova pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/11682/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in firme s temile podatki:

Matična št. 5474965
Firma: DOLTA, proizvodnja, inženi-

ring, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DOLTA, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,751.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinar Janez, vložek

963.050 SIT, vstop 11. 2. 1991; Dolinar
Boštjan, vložek 437.750 SIT, vstop 11. 2.
1991; Dolinar Uroš, vložek 350.200 SIT,
vstop 17.5.1994; vsi Dobrova pri Ljubljani,
Draževnik 2, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11597 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  APLES,  podjetje  za  proizvodnjo,
posredništvo, trgovino in zunanjetrgovin-
ske posle, d.o.o., Ivančna Gorica, Ul. Vik-
torja Koleša 20, Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/12527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5802989
Osnovni kapital: 1,960.000SIT
Ustanovitelja: Vencelj Andrej in Ven-

celj Primož, oba Ivančna Gorica, Ul. Vik-
torja Koleša 20, vstopila 24. 4. 1991, vloži-
la po 980.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-14655

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03862 z dne 7. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa VITAGO, Knjigovodsko svetovalni in-
ženiring, d.o.o., Zagorje ob Savi, Kidriče-
va 3, sedež: Kidričeva 3, Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/12817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, skrajšano firmo, spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št. 5507316
Skrajšana firma: VITAGO, d.o.o., Za-

gorje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klančišar Sonja, vstop 28.

5. 1991, vložek 237.000 SIT in Klančišar
Franc, vstop 20. 4. 1994, vložek 1,263.000
SIT, oba iz Zagorja, C 20. julija 2c, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-14660

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03943 z dne 4. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa MYING, podjetje za gradbeništvo in
trgovino, d.o.o., Cesta v gorice bb, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5475228
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelj: Šolaja Milan, Ljubljana,

Andreja Kumarja 49, vstop 1. 2. 1991, vlo-
žek 2,002.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14661

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04027 z dne 4. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa ELPAGRA, d.o.o., trgovina, proizvod-
nja, marketing, Pšata 96, Dol pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/18190/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in spremembo pooblaš-
čencev s temile podatki:

Matična št. 5655676
Osnovni kapital: 1,537.100 SIT
Ustanovitelji: Rojec Jože in Rojec Nada,

oba Dol pri Ljubljani, Pšata 96, vstopila 12.
3. 1992, vložila po 387.366 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Ptičak Andrej, Ljub-
ljana, Toplarniška 13, vstop 12. 3. 1992,
vložek 762.368 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ro-
jec Nada, razrešena 6. 12. 1994.

Rg-14662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04250 z dne 18. 4. 1995, pri subjektu
vpisa BONUM, trgovsko podjetje, Dom-
žale, d.o.o., Študljanska 2a, Domžale, pod
vložno št. 1/04514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti, ustano-
viteljev, zastopnikov in spremembo poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5329728
Osnovni kapital: 2,835.990 SIT
Ustanovitelja: Banko Cvetka, vložek

713.634 SIT in Banko Janez, vložek
2,122.356 SIT, oba Domžale, Študljanska
2a, vstopila 26. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ban-
ko Janez, imenovan 20. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno ter v tranzitu živilskih in neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok; po-

sredniški, zastopniški, agencijski, konsig-
nacijski, komisijski, komercialni, leasing in
špediterski posli v prometu blaga in stori-
tev; trgovina z vsemi vrstami avtorskih pra-
vic; cenitve, nakup in prodaja nepremičnin;
produkcija, proizvodnja, distribucija, izpo-
sojanje in predvajanje filmov, avdio in vi-
deo kaset, reklam domače in tuje proizvod-
nje; priprava, organizacija in posredovanje
glasbenih, gledaliških, kulturnih, športnih
in zabavnih programov ter prireditev; naje-
manje in oddajanje v najem kinodvoran;
izposojanje videokaset in filmov – videote-
ka in filmoteka; proizvodnja in servisiranje
računalnikov in opreme ter ostalih električ-
nih in elektronskih strojev in naprav; iz-
gradnja računalniško podprtih informacij-
skih sistemov; razvoj, izdelava, instalacije
in servisiranje računalniške programske
opreme; ekonomsko in davčno svetovanje
ter knjigovodske storitve; ekonomske, or-
ganizacijske, pravne in tehnološke storitve;
gostinske storitve: nastanitve, prehrane in
druge gostinske storitve; turistična agenci-
ja; menjalniški posli; grafična dejavnost in
papirna galanterija; časopisna dejavnost; za-
ložniška dejavnost; intelektualne storitve in
izobraževanje; fotografske, fotokopirne in
video storitve; predelava plastičnih mas; od-
dajanje v najem vozil, plovil z voznikom ali
brez, rent a car; vzdrževanje in servisiranje
prevoznih sredstev, avtoservis; projektira-
nje in izvajanje gradbenih del; zaključna
dela v gradbeništvu: mizarstvo, tlakarstvo,
elektrikarstvo, instalaterstvo in ostalo; stro-
jenje kož in usnjena galanterija; storitve v
osebni negi: frizerstvo, kozmetičarstvo, te-
lovadni studio, savna in ostalo.

Rg-14663

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05388 z dne 3. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa  AREM,  mednarodna  trgovina  in
inženiring, Trebinjska 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5665663
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Burazer Renato, Ljubljana,

Trebinjska 15, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,535.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1995: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
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nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških apara-
tov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganca; 8042 Drugo izo-
braževanje; 8514 Druge zdravstvene dejav-
nosti.

Rg-14666

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05570 z dne 3. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa AKS, trgovina, video igre in gostins-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Alešovčeva ulica 16,
sedež: Alešovčeva ulica 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15305/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št. 5554390
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Podržaj Tomaž, Ljublja-

na, Vodnikova 46, vstop 20. 2. 1991, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podržaj Vera, Ljubljana, Celovška 78, vstop
4. 5. 1994, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.;

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Podržaj Vera, imenovana 4. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07337 z dne 7. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa PAVLING, zastopstvo, trgovina in in-
ženiring, d.o.o., Novakova 5, Ljubljana,
sedež: Novakova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št. 5325595
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peternel Pavel, Ljubljana,

Novakova 5, vstop 23. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
94/07354 z dne 7. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa OSIS, podjetje za računalniške organi-
zacijske sisteme informiranja, d.o.o., Tr-
novska  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18980/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5621135
Osnovni kapital: 1,746.000 SIT
Ustanovitelj: Miha Simon, Ljubljana, Tr-

novska 2, vstop 1. 7. 1992, vložek 1.746.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: organiziranje se-
minarjev in tečajev.

Dejavnost družbe je: opravljanje vseh
vrst stanovanjskih storitev, ki izhajajo iz
naslova bivanja v večstanovanjskih objek-

tih in njihovega obratovanja, vzdrževanja,
prenove in izboljšav, kot sledi: organizacij-
ske, pravno, finančno – računovodske, sve-
tovanje, knjigovodske, administrativne, teh-
nične, plansko programerske storitve; pro-
daja oziroma posredništvo pri prodaji sta-
novanj, stanovanjskih hiš, poslovnih pros-
torov, garaž, drugih nepremičnin in pre-
mičnin; trgovina na debelo in drobno z živili
in drugimi izdelki; organizacija, posredova-
nje in izvajanje gostinskih, nastanitvenih po-
tovalno turističnih storitev; kooperacija s
pooblaščenimi pravnimi in fizičnimi oseba-
mi; menjalniški posli; marketing, manage-
ment, dejavnosti ekonomske propagande; za-
stopstvo, konsignacija za domače in tuje
pravne osebe; organizacija ter izvajanje po-
sredniških poslov in konsignacijske prodaje;
organiziranje seminarjev in tečajev; posli zu-
nanjetrgovinskega prometa so: uvoz in
izvoz neživilskih izdelkov, računalniške
opreme, uvoz in izvoz znanja, storitev in teh-
nologije, organizacija in izvajanje poslov
konsignacije zastopništva, posredništva in
kooperacijskih poslov.

Rg-14671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07376 z dne 7. 4. 1995, pri subjektu vpi-
sa DRC, Družba za raziskave v cestni
in prometni stroki Slovenije, d.o.o., Lin-
hartova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/12173/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št. 5486599
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Društvo za ceste Ljublja-

na, Ljubljana, Linhartova 7, vstop 14. 2.
1991, vložek 996.492 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Društvo za ceste Maribor, Mari-
bor, Smetanova 17, vstop 14. 2. 1991, vlo-
žek 553.508 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-14673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07381 z dne 10. 4. 1995, pri subjektu
vpisa  HEROBO,  podjetje  za  trgovino,
uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o., Kočevje,
Nabrežje  13,  Kočevje,  pod  vložno  št.
1/19385/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št. 5646014
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Turkovič Rajko, Kočevje,

Nabrežje 13, vstop 10. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14674

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07406 z dne 10. 4. 1995, pri subjektu
vpisa MIPRO TRADE, podjetje za trans-
port in trgovino, d.o.o., Podpeč, Podpeč
27, Preserje, pod vložno št. 1/11849/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5477506
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Pristavec Bogomir, Preser-

je, Podpeč 27, vstop 11. 2. 1991, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07491 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa AVTO COTMAN, servisno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vodi-
ce-Utik, Utik 75, Vodice, pod vložno št.
1/20571/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5697565
Osnovni kapital: 1,784.171 SIT
Ustanovitelja: Cotman Vera in Cotman

Janez, oba Vodice, Utik 75, vstopila 5. 11.
1992, vložila po 892.085,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-14677

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08255 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RESOL, podjetje za trgovino, proi-
zvodnjo in storitve, d.o.o., Riharjeva 15,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10436/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št. 5593859
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Darko, Ljubljana,

Riharjeva 15, vstop 22. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jefič V. Milovan, izstop 20. 5. 1994.

Rg-14678

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg. št.
94/08256 z dne 10. 4. 1995, pri subjektu
vpisa IZOL ITP, Servis, trgovina, inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22877/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št. 5787050
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prkić Drago, Zenica, Bu-

levar oktoberske revol. 11/a, vstop 25. 1.
1993, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mišić Vinko, Ljubljana, Tugo-
merjeva 18, vstop 25. 1. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prkić Nevenka, Zenica, Bulevar oktoberske
revol. 11/a vstop 18. 5. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Spremeni se dejavnost družbe in se od-
slej glasi: inženiring in storitve s področja
gradnje industrijskih peči in ostalih toplot-
nih tehničnih naprav; obrtna in zaključna
dela v gradbeništvu; storitve reklame in eko-
nomske propagande, marketing; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki vseh trgovskih strok; zastopniš-
ki, posredniški, komisijski posli v prometu
blaga in storitev; prevoz potnikov v cest-
nem prometu; inženiring s področja gradbe-
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ništva; storitve turističnih uradov in agen-
cij; storitve razmnoževanja in izdelave fo-
tokopij in drugih kopij.

Rg-14680

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg,
94/08264 z dne 12. 4. 1995, pri subjektu
vpisa ANILES, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Kernova 16, sedež:
Kernova  16,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5716136
Osnovni kapital: 1,924.978 SIT
Ustanovitelj: Kren Jože, Ljubljana-Šent-

vid, Kernova c. 16, vstop 1. 12. 1992, vlo-
žek 1,924.978 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se dopolni z novimi
dejavnostmi, in sicer: proizvodnja žaganega
lesa in plošč; proizvodnja lesenega pohiš-
tva; proizvodnja lesene embalaže; proizvod-
nja lesenih stavbnih elementov; proizvod-
nja galanterije iz lesa in plute; zaključna
dela pri gradnji novih ter vzdrževanju ob-
stoječih stanovanjskih in drugih hiš in ob-
jektov; proizvodnja kovinskega reproduk-
cijskega materiala: proizvodnja litih, kova-
nih in stiskanih izdelkov; proizvodnja
kovinskega instalacijskega materiala; pro-
izvodnja kovinske embalaže; proizvodnja
drugega kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala; konsignacija, leasing in komisijska
prodaja; izdelava in popravilo lesenih izdel-
kov; projektiranje in sorodne tehnične stori-
tve.

Predmet poslovanja družbe so naslednje
dejavnosti: trgovina na debelo in drobno v
obsegu nomenklature trgovskih strok, razen
živil; posredovanje, zastopanje in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; pro-
izvodnja in izdelovanje blaga za široko po-
rabo iz kovin in nekovin; storitve zastopa-
nja, reklame in ekonomske propagande,
storitve na področju prometa in servisa, eko-
nomske, organizacijsko finančne in tehno-
loške storitve; organiziranje in opravljanje
prevozov za lastne potrebe in potrebe tretjih
oseb ter drugih storitev v cestnem prometu;
svetovalni inženiring; proizvodnja žagane-
ga lesa in plošč; proizvodnja lesenega po-
hištva; proizvodnja lesene embalaže; pro-
izvodnja lesenih stavbnih elementov; pro-
izvodnja galanterije iz lesa in plute; zaključ-
na dela pri gradnji novih ter vzdrževanju
obstoječih stanovanjskih in drugih hiš in
objektov; proizvodnja kovinskega reproduk-
cijskega materiala: proizvodnja litih, kovin-
skih in stiskanih izdelkov; proizvodnja ko-
vinskega instalacijskega materiala; pro-
izvodnja kovinske embalaže; proizvodnja
drugega kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala; konsignacija, leasing in komisijska
prodaja; izdelava in popravilo lesenih izdel-
kov; projektiranje in sorodne tehnične stori-
tve.

Rg-14681

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08265 z dne 12. 4. 1995, pri subjektu
vpisa ORAŽEM, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Wolfova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07796/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št. 5399165
Firma: ORAŽEM, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 3,926.000 SIT
Ustanovitelj: Oražem Drago, Ljubljana,

Wolfova 4, vstop 15. 7. 1990, vložek
3,926.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14682

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08266 z dne 12. 4. 1995, pri subjektu
vpisa KFM, Podjetje za organizacijo in
izvedbo kulturnih dejavnosti, d.o.o., Ljub-
ljana, Šišenska 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spemembmo osnovnega kapi-
tala in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5716870
Osnovni kapital: 1,505.952 SIT
Ustanovitelja: Mikelič Saša, Ljubljana,

Šišenska 7 in Milavec Dušan, Koper, Srebr-
ničeva ul. 9, vstopila 8. 1. 1993, vložila po
752.976 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08277 z dne 12. 4. 1995, pri subjektu
vpisa VERIS, d.o.o., trgovina, storitve, tu-
rizem, Ljubljana, Zgornje Gameljne 66,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16769/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5638186
Firma:  VERIS,  d.o.o.,  verodostojne,

etične, razumne intelektualne storitve,
Ljubljana

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

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Verbič Boris, mag., Ljub-

ljana, Zgornje Gameljne 66, vstop 9. 3.
1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Družba opravlja naslednje gospodarske
dejavnosti: ekonomsko, organizacijsko in
marketinško svetovanje; prevajalske stori-
tve; ekonomske raziskave; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; posredovanje iz zastopanje v
prometu blaga in storitev; stiki z javnostjo;
grafično oblikovanje in ekonomska propa-
ganda; organizacija sejemskih nastopov; za-
ložništvo; finančno svetovanje in posredo-
vanje; izobraževanje in organizacija semi-
narjev.

Rg-14686

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08279 z dne 12. 4. 1995, pri subjektu
vpisa  IMAGE,  Proizvodno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale, Savska 6, Dom-
žale, pod vložno št. 1/15638/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št. 5578779
Firma: IMAGE, družba za avtomati-

zacijo in inženiring, d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kotar Andrej, Domžale,

Savska 6, vstop 6. 2. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08284 z dne 12. 4. 1995, pri subjektu
vpisa CLUB SERVIS, p.o., podjetje za go-
stinske in turistične storitve, Medvo-
de, Žlebe 128, Medvode, pod vložno št.
1/12846/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5506824
Firma: CLUB SERVIS, podjetje za go-

stinske in turistične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CLUB SERVIS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lotrič Alojz, Medvode,

Žlebe 128, vstop 20. 5. 1991, vložek
1.508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14689

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08286 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MEDTRADE, podjetje za prodajo
medicinskih izdelkov, medicinskega po-
trošnega materiala ter medicinske opre-
me, d.o.o., Krimskega odreda 25, Vrhni-
ka, sedež: Krimskega odreda 25, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/09133/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št. 5425174
Firma: MEDTRADE, Družba za trgo-

vino z medicinskim materialom in stori-
tve, d.o.o., Vrhnika

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kržič Marta, Vrhnika,

Zaplana 79, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: opravljanje zdravstvenih
storitev; trgovina na debelo in drobno z ne-
živilskimi in živilskimi proizvodi; storitve:
knjigovodstvo, posredovanje in promet z ne-
premičninami, borzne storitve; opravljanje
specifične zdravstvene dejavnosti; proteti-
ka.

Dejavnost družbe so naslednje dejavno-
sti: prodaja medicinskih izdelkov; prodaja
medicinskega potrošnega materiala; proda-
ja medicinske opreme; prodaja pomožnih
zdravil; opravljanje zdravstvenih storitev;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
in živilskimi proizvodi; storitve: knjigo-
vodstvo, posredovanje in promet z nepre-
mičninami, borzne storitve; opravljanje spe-
cifične zdravstvene dejavnosti; protetika.
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Rg-14690

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08287 z dne 20. 4. 1995, pri subjektu
vpisa  HELIX,  proizvodno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Oslavijska 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05915/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5352827
Firma: HELIX, Družba za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 6,510.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Janez, Ljubljana,

Podutiška c. 71, vstop 15. 12. 1989, vložek
6,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: trgvovina na debelo in
drobno z neživilskimi in živilskimi proizvo-
di po trgovskih dejavnostih.

Dejavnost družbe se tako glasi: inženi-
ring, marketing, svetovanje, organizacija
proizvodnje na področju storitev, kooperaci-
je, komercialno posredovanje na področju
elektrotehnike, elektronike, računalništva in
računalniških storitev, strojništva, izdelova-
nja in servisiranja elektrotehničnih, elektron-
skih in pnevmatskih naprav, orodjarstva ter
na področju plastike, gume, kovin, nekovin,
kemičnih izdelkov, lesa ter ostalih naravnih
in umetnih materialov; organizacija proi-
zvodnje ter lastna proizvodnja, predelava in
popravilo ter vzdrževanje vseh vrst strojev,
naprav, orodij, aparatov, elektrotehničnih,
elektronskih in pnevmatskih naprav, za njih
vzdrževanje ter opravljanje spremljajočih de-
javnosti; trgovina na debelo in drobno z ne-
živilskimi in živilskimi proizvodi po trgov-
skih dejavnostih; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga, storitev
in financ; prevoz blaga, oseb v cestnem, mor-
skem in zračnem prometu, rent-a-car, rent-a-
boat (izposojevanje vozil in plovil); gostin-
ske, hotelske in turistične storitve ter sprem-
ljajoče dejavnosti; posredništvo in komisij-
ski posli na področju prometa blaga in
storitev; opravljanje storitev skladišč, javnih
skladišč in tržnic; storitve reklame in eko-
nomske propagande; grafični in tiskarski in-
ženiring; marketing, svetovanje in posredo-
vanje na področju nepremičnin, turizma in
ostalih intelektualnih storitev; predelava, iz-
delava in embaliranje izdelkov v živilsko-
prehrambeni dejavnosti na debelo in drobno
ter izdelava embalaže za proizvode v živil-
sko-prehrambeni dejavnosti.

Rg-14691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08288 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa BOBROV’C, podjetje za gradbeniš-
tvo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Stegne 19, sedež: Stegne 19, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10528/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5447470
Firma: BOBROV’C, podjetje za grad-

beništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  BOBROV’C,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Mengeš, Blatnica 8
Osnovni kapital: 1,814.000 SIT
Ustanovitelja: Jerala Marjana in Elma-

zovič Srečko, oba iz Ljubljane, Bratovževa
ploščad 28, vstopila 8. 6. 1989, vložila po
907.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08289 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa  ČITANKA,  Trgovsko  podjetje,
d.o.o., Zgornje Pirniče 115, Medvode, se-
dež: Zg. Pirniče 115, Medvode, pod vlož-
no št. 1/06473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5362172
Firma: ČITANKA, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ČITANKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,597.046 SIT
Ustanoviteljici: Novak Jožica in Novak

Tatjana, obe Medvode, Zgornje Pirniče 115,
vstopili: 22. 3. 1990, vložili po 798.523 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: grafična dejavnost – sito-
tisk, tampotisk, tiskanje, vezava, rezanje,
zlatorez; gostinske storitve nastanitve; go-
stinske storitve prehrane; ostale gostinske
storitve.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
zastopanje, posredovanje in komisijski po-
sli v prometu blaga in storitev; komisijska
trgovina z rabljenimi učili in knjigami; sto-
ritve fotokopiranja in razmnoževanja; gra-
fična dejavnost – sitotisk, tampotisk, tiska-
nje, vezava, rezanje, zlatorez; gostinske sto-
ritve nastanitve; gostinske storitve prehra-
ne; ostale gostinske storitve; uvoz in izvoz
neživilskih proizvodov; zastopanje, posre-
dovanje in komisijski posli v prometu blaga
in storitev v zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-14693

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08290 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa RAPING, računalniška avtomatiza-
cija procesov in inženiring, d.o.o., Mil-
činskega 67, Ljubljana, pod vložno št.
1/03761/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5315867
Firma: RAP – ING, Podjetje za raču-

nalniško avtomatizacijo procesov, inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ein-
spielerjeva 6

Skrajšana  firma:  RAP  –  ING,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 6
Osnovni kapital: 1,732.000 SIT
Ustanovitelj: Kozamernik Marko, Ljublja-

na, Polanškova 20, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,732.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: razvoj in gradnja računalniških si-
stemov za avtomatizacijo procesov in inže-
niring; tehnične, servisne in svetovalne sto-
ritve; posredovanje in zastopanje v notra-
njetrgovinskem in zunanjetrgovinskem
prometu; zastopanje domačih in tujih prav-
nih oseb; izvoz in uvoz v zvezi z registrira-
no dejavnostjo; prometne storitve (turizem,
gostinstvo, trgovina, ekonomska propagan-
da, posredništvo, komisijski posli, prodaja);
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki; prenos sodobnih teh-
nologij za varstvo okolja, industrijo, pre-
hrano, promet in komunikacije; avdio-vi-
deo produkcija za vse vrste medijev; distri-
bucija oddaj v radiofuziji; organiziranje
lastne radiofuzne produkcije z lastnim od-
dajnikom in sistemom prenosa podatkov ter
kabelskim prenosom; distribucija avdio-vi-
deo kaset; izvedba vseh vrst šolanja za last-
ne in tuje potrebe; izdelava grafičnih raču-
nalniških sistemov za film in televizijo; iz-
delava grafičnih aplikacij za potrebe indu-
strije; vse vrste turističnih storitev; finančni
inženiring; ekonomska propaganda; sodelo-
vanje v kemični, živilski in neživilski indu-
striji; organiziranje vseh vrst prireditev; iz-
delava projektov posebnega družbenega po-
mena za gluhe in naglušne in vse vrste
pomoči za osebe s težavami sluha, vida mo-
torike in ostalih življenjskih motenj.

Rg-14694

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08296 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa TEMPO, import - export, družba z
omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Ko-
roškega bataljona 11, sedež: Koroškega
bataljona  11,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04334/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5330505
Firma: TEMPO, podjetje za zunanjo

trgovino in računalniški inženiring, Ko-
roškega bataljona 11, Ljubljana

Skrajšana firma: TEMPO, d.o.o., Ljub-
ljana, Koroškega bataljona 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grilanc Mojca, Ljubljana,

Koroškega bataljona 11 in Grilanc Vasilij,
Nova Gorica, Delpinova 24, vstopila 22. 12.
1989, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-14695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08305 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa LIBERO, podjetje za proizvodnjo
in storitve, Ljubljana, Stanežiče 26/e,
d.o.o., sedež: Stanežiče 26/e, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5297168
Osnovni kapital: 1,814.832,30 SIT
Ustanovitelji: Smrekar Nataša, Ljublja-

na, Klemenčičeva 1, vstop 22. 10. 1989,
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vložek 381.354 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kušar Jože, vložek 1,071.363,70 SIT;
Kušar Karmen, vložek 181.057,30 SIT in
Kušar Helena, vložek 181.057,30 SIT, vsi
iz Ljubljane, Stanežiče 26/e, vstopili 22. 10.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se razširi tako, da se glasi od-
slej v celoti: proizvodnja maziv za usnje in
usnjeno galanterijo; proizvodnja izdelkov na
bazi parafina in voskov; proizvodnja izdel-
kov sanitarne kozmetike; proizvodnja čistil-
nih in pralnih sredstev, šamponov, kozme-
tičnih proizvodov in preparatov, pakiranj;
proizvodnja lesne, kovinske in plastične ter
papirne embalaže; proizvodnja suhe robe iz
lesa, izdelkov domače obrti in lesa; trgovi-
na na drobno in debelo lastnih proizvodov;
trgovina na drobno in debelo neživilskih
proizvodov; trgovina na drobno in debelo
živilskih proizvodov; trgovina na drobno:
prodaja od vrat do vrat, prodaja po pošti,
kataloška prodaja, stojnična prodaja, sejem-
ska prodaja; komisijske prodajalne in po-
sredništvo; prodaja in posredovanje idej, lon
posli in informatika; posli know how; trgo-
vina na drobno in debelo z vozili, deli in
priborom; leasing računalniške opreme, vo-
zil, gostinske opreme ter tuje delovne sile;
rent a car; menjalnica; turistične agencije in
biroji, turistične storitve, organiziranje in
posredovanje potovanj, izletov in ekskurzij
ter drugih turističnih aranžmajev, posredo-
vanje turistov v objekte pri privatnikih ter
drugo posredovanje na področju turizma,
ribolov, catering, organizacija in izvajanje
narodnih šeg in običajev; gostinstvo: go-
stinske usluge prehrane, samopostrežne re-
stavracije in restavracije s strežbo, restavra-
cije prehrane, kavarne, bifeji, nočni zabavni
lokali s programom, kampi, gostinske uslu-
ge, prenočevanja in prenočišča, moteli, go-
stilne, planinski domovi in ostale gostinske
usluge; marketing – storitve raziskovanja
tržišča, kreiranje ekonomske propagande in
reklame, realizacija propagandnih planov in
druge storitve v zvezi s temi posli, priprava
in prezentiranje plakatov in reklamnih pa-
nojev; organiziranje in aranžiranje sejmov,
razstavnih salonov in drugih oblik prikazo-
vanja gospodarskih dejavnosti s področja
avtomobilizma, prevozništva, turizma in go-
stinstva; vodenje galerij ter salonov z artikli
lastne proizvodnje; storitve s področja gra-
fičnih dejavnosti in založništva; avtoprevoz-
ništvo (prevoz blaga in oseb v cestnem pro-
metu); servisiranje vozil; avtopralnica; bolš-
ji trg; špedicija; organiziranje in opravljanje
letalskih storitev; finančni inženiring; knji-
govodski inženiring; servisne storitve za
vzdrževanje uvožene opreme – promet z
nepremičninami; joint ventures posli; agen-
cijske storitve, posredništvo, zastopništvo,
komisijske storitve; zbiranje dolgoročnih in
kratkoročnih denarnih sredstev za naložbe
v gospodarske programe ali tekoče poslova-
nje; nakup in prodaja licenc, patentov, ino-
vacij ter drugih oblik industrijske lastnine
ter posredovanje plasmanja; nakup in pro-
daja industrijskih viškov; ekonomski inže-
niring in svetovanje ter ostale organizacij-
ske in poslovne storitve.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo; posredovanje v

zunanjetrgovinskem prometu; storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu; mednarodni sejmi s področja lastne
proizvodnje; mednarodni turizem; zastopa-
nje tujih partnerjev in konsignacije v okviru
svoje dejavnosti; mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu; mednarodna špedicija;
uvoz rabljenih vozil.

Rg-14696

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08307 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa  GAPO,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, Vogelna 8, sedež: Vogelna 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11641/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5621348
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Povalej Peter Pavel, Ljub-

ljana, Vogelna 8, vstop 8. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14697

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08311 z dne 18. 4. 1995, pri subjektu
vpisa PETIT, družba za inženiring, mar-
keting in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gre-
gorčičeva 25a, sedež: Gregorčičeva 25a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12998/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5505291
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelja: Kerpan Andrej in Kerpan

Martin, oba iz Ljubljane, Ilovški štradon 2
a, vstopila 14. 8. 1991, vložila po 750.250
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14698

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08313 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa AMV, d.o.o., družba za trgovino z
mešanim blagom, Kočevje, Kočevska ce-
sta 119, Kočevje, pod vložno št. 1/12227/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št. 5484154
Osnovni kapital: 2,022.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Dušan, Kočevje, Ko-

čevska cesta 119, vstop 28. 3. 1991, vložek
2,022.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14699

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08314 z dne 19. 4. 1995, pri subjektu
vpisa  HIDRAVLIKA-SEKOPT,  d.o.o.,
Trbovlje, podjetje za opravljanje uslug z
gospodarskimi stroji in specializirano
podjetje za saniranje ekoloških proble-
mov…, Keršičev hrib 17, Trbovlje, pod
vložno št. 1/06258/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5349559
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zakonjšek Janez, Trbovlje,

Keršičev hrib 17, vstop 3. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08321 z dne 20. 4. 1995, pri subjektu
vpisa PRONA, Trgovina z lesom in ku-
rivom, d.o.o., Ljubljana, Savlje 1a, se-
dež: Savlje 1a, Ljubljana, pod vložno št.
1/13133/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5517958
Osnovni kapital: 1,536.557 SIT
Ustanovitelja: Vrviščar Anton in Vrvi-

ščar Ana, oba iz Ljubljane, Savlje 1a, vsto-
pila 19. 8. 1991, vložek po 768.278,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09067 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TPS, trgovina, proizvodnja, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 147, sedež:
Zaloška  147,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06849/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo naslova družbenika s temile podatki:

Matična št. 5407133
Firma: TERMOCENTER TPS, trgovi-

na, proizvodnja, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Zaloška 147

Skrajšana firma: TERMOCENTER TPS,
d.o.o., Zaloška 147, Ljubljana

Osnovni kapital: 3,204.000 SIT
Ustanovitelja: Jernejc Bojan, Ljubljana,

Klemenčičeva 3 in Vrhovec Zvone, Domža-
le, Čufarjeva 3, Vir, vstopila 3. 5. 1990,
vložila po 1,602.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-14704

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09826 z dne 10. 4. 1995, pri subjektu
vpisa ZAKUP, podjetje za zakup premič-
nin in nepremičnin, d.o.o., Ljubljana, Mi-
klošičeva 38, sedež: Miklošičeva 38, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5394520
Firma: ZAKUP, podjetje za zakup pre-

mičnin in nepremičnin, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22

Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 19,812.000 SIT
Ustanovitelj: Volk Janko, Ljubljana,

Petkova 66, vstop 15. 8. 1990, vložek
19,812.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1995: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 316 Proizvodnja druge
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električne opreme; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 721 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-14706

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10741 z dne 28. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TRM, elektronika, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, vzdrževanje in trgovino,
Barletova 15, Medvode, sedež: Barletova
15, Medvode, pod vložno št. 1/17648/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo pooblaščencev in ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št. 5642841
Osnovni kapital: 1.538.605 SIT
Ustanovitelja: Trampuš Matejko, Med-

vode, Barletova cesta 15, vstop 6. 4. 1992,
vložek 773.302,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Trampuš Blanka, Medvode, Barle-
tova cesta 15, vstop 30. 5. 1994, vložek
765.302,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tram-
puš Blanka, imenovana 30. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-14711

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10780 z dne 28. 3. 1995, pri subjektu
vpisa INFOKART, prostorska informati-
ka in grafika, d.o.o., Medvode, Spodnje
Pirniče  77  b,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/07635/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št. 5386799
Osnovni kapital: 4,929.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Madeleine, Švi-

ca, Bruederhofweg 28, vstop 14. 6. 1990,
vložek 4,682.550 SIT, odgovornost: ne od-
govarja. Bogataj Franc, izstop 23. 5. 1994;

Hočevar Marko, Medvode, Spodnje Pirniče
77 b, vstop 23. 5. 1994, vložek 246.450 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hočevar Madeleine, razrešena 23.
5. 1994; direktor Hočevar Marko, imeno-
van 23. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-14713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10818 z dne 23. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TRANS INTERNATIONAL, alarm-
ni in identifikacijski sistemi, d.o.o., Ljub-
ljana, Koprska 94, sedež: Koprska 94,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03034/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št. 5327768
Osnovni kapital: 1,545.800 SIT
Ustanovitelj: Štimec Božidar, Ljubljana-

Polje, Polje c.6/VI, vstop 6. 12. 1989, vlo-
žek 1,236.640 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jelovac Vladimir, Ljubljana, Maurer-
jeva 4, vstop 20. 5. 1994, vložek 309.160
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10840 z dne 23. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  PC  PŠENIČNY  CONSULTING,
Podjetje za podjetniško svetovanje, mar-
keting, ekonomiko. organizacijo poslova-
nja, informatiko in pravno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 41,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03404/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5314828
Osnovni kapital: 21,996.000 SIT
Ustanovitelj: Pšeničny Viljem, Ljublja-

na, Ulica Gubčeve brigade 41, vstop 14. 12.
1989, vložek 21,996.000, SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-14718

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10841 z dne 23. 3. 1995, pri subjektu
vpisa EUREKA, podjetje za gradnjo, in-
ženiring, prodajo, posredništvo, zastopa-
nje in marketing, d.o.o., Medenska c. 73,
Ljubljana, sedež: Medenska c. 73, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08909 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in pooblaščencev s temile po-
datki:

Matična št. 5427118
Osnovni kapital: 2,239.100 SIT
Ustanovitelja: Činč Ludvik, izstop 14. 3.

1994, Činč Vesna, Ljubljana, Tržaška 558,
vstop 19. 11. 1991, vložek 2,239.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Činč Ludvik, razrešen 14. 3. 1994;
direktorica Činč Vesna, imenovana 14. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14719

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10844 z dne 23. 3. 1995, pri subjektu vpisa
JUTRO, d.o.o., Trgovina in marketing,
Ljubljana, Glinškova ploščad 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07836/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5398088
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kodrič Stanislav, Branik,

Branik 81, vstop 1. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14720

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10913 z dne 28. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TAVI, Podjetje za trgovino na de-
belo in drobno, Vrhovci c. XVII/16, Ljub-
ljana, sedež: Vrhovci c. XVII/16, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15851/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:

Matična št. 5575109
Osnovni kapital: 2,316.000 SIT
Ustanovitelja: Tušar Vinko in Tušar Ta-

deja, oba iz Ljubljane, Vrhovci c. XVII/16,
vstopila 23. 1. 1992, vložila po 1,158.000
SIT, odgovornost: na odgovarjata.

Rg- 14721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10915 z dne 28. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ENIT, podjetje za izvoz – uvoz, mar-
keting in inženiring, d.o.o., Trzin, Peske
7, p. Mengeš, sedež: Trzin, Peske 7, Men-
geš, pod vložno št. 1/17616 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5629179
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Breznik Jože, Domžale,

Depala vas 12 a, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14722

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10916 z dne 28. 3. 1995, pri subjektu
vpisa WOLF, podjetje za trgovino, proi-
zvodnjo, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Log, Molska 18, Brezovica, sedež: Molska
18, Brezovica, pod vložno št. 1/03424/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
razširitev dejavnosti in spremembo ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št. 5312396
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelja: Wolf Anton, Brezovica,

Molska c. 18, Log, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 4,550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Wolf Iztok, izstop 25. 3. 1993; Wolf
Dejan, Brezovica, Molska c. 18, Log, vstop
27. 5. 1994, vložek 1,950.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: finančni inženi-
ring; gradbeni inženiring in zaključna dela
v gradbeništvu; prodaja in nakup rabljenih
avtomobilov; organiziranje kooperacijske
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proizvodnje v okviru registrirane dejavnosti
v sodelovanju s podjetji in samostojnimi
obrtniki; organizacija iger na srečo.

Dejavnost se v celoti glasi: trgovina na
debelo in drobno z vsemi neživilskimi in
živilskimi izdelki; turistično agencijska in
gostinska dejavnost; menjalniški posli; pre-
delava in obdelava kovinskih in nekovin-
skih materialov; prevozne storitve v cest-
nem prometu; leasing motornih vozil in rent-
a-car; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; notranja špedicija, posredništvo,
komisijski posli na področju prometa blaga
in storitev; zastopanje drugih podjetij; avto-
šola za osebna in tovorna vozila; marketinš-
ke storitve; uvoz in izvoz vseh živilskih in
neživilskih izdelkov; finančni inženiring;
gradbeni inženiring in zaključna dela v grad-
beništvu; prodaja in nakup rabljenih avto-
mobilov; organiziranje kooperacijske proi-
zvodnje v okviru registrirane dejavnosti v
sodelovanju s podjetji in samostojnimi obrt-
niki; organizacija iger na srečo.

Rg-14723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10917 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa KITC, Klubski izobraževalni in tr-
govinski center, Ljubljana, Resljeva 7,
d.o.o., sedež: Resljeva 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04243/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5319285
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grahek Tone, vložil

1,050.000 SIT; Grahek Nadja in Grahek Ta-
nja, vložili po 225.000 SIT, vsi iz Ljubljane,
Rožna dolina II/51, vstopili 26. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14724

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10921 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  EMPIRIJA,  Podjetje  za  trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana-
Šentvid, Prušnikova 55, Ljubljana-Šentvid
pod vložno št. 1/13758/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5524903
Osnovni kapital: 1,585.027 SIT
Ustanoviteljica: Časar Dušanka, Ljublja-

na, Brilejeva 8, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,585.027 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14725

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10923 z dne 28. 3. 1995, pri subjektu
vpisa PROCES, Podjetje za inženiring,
projektiranje in svetovanje, d.o.o., Ciga-
letova 7, Ljubljana, sedež: Cigaletova 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5525632
Osnovni kapital: 1,738.000 SIT
Ustanovitelj: Artič Andrej, Ljubljana, Ci-

galetova 7, vstop 12. 11. 1991, vložek
1.738.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14726

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14612 z dne 29. 3. 1995, pri subjektu
vpisa MIJA, Podjetje za trgovino, export-
import, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta
244, Ljubljana, pod vložno št. 1/16251/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
prokurista in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št. 5590370
Osnovni kapital: 24,230.311 SIT
Ustanovitelja: Jakov Bogdan in Rokov

Mirjana, oba Trogir, Put Demunta 52 a, vsto-
pila 20. 2. 1992, vložila po 12,115.155,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata;

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kapič Asim, imenovan 9. 2. 1995,
Ljubljana, Vič-Rudnik, Ig št. 106.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 517 Druga trgovina na debelo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-

jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tehničnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-14727

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14583 z dne 21. 3. 1995, pod vložno št.
1/26129/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št. 5866251
Firma:  PEPSI-COLA,  G.m.b.H.,  Po-

družnica v Ljubljani
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež Ljubljana, Koprska 94
Ustanovitelj: Pepsi-Cola, Gesellschaft

m.b.H, Wien, Linke Wienzeile 234, vstop
27. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračič Darko, imenovan, 27. 5.
1994, Maribor, Plečnikova 5, bo kot za-
stopnik vodil poslovanje in bančni račun
Pepsi-Cole G.m.b.H v Republiki Sloveni-
ji.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1995: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško poslovno svetovanje.

Rg-14731

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16750 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa DHL INTERNATIONAL, hitra do-
stava širom sveta, d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/07434/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti, prokurista in spremem-
bo firme in naslova ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št. 5385504
Osnovni kapital: 10,839.000 SIT
Ustanovitelj: DHL Worldwide Express,

B.V., Hoofddorp, Kruisweg 601, vstop 22.
5. 1990, vložek 10,839.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brank Bojan, imenovan 23. 12. 1994,
Škofja Loka, Podlubnik 157.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev.

Rg-14733

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01233 z dne 3. 4. 1995, pod št. vložka
1/26192/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5889952
Firma: FINFORM, d.o.o., podjetje za

ekonomsko propagando, Trbovlje, Trg
revolucije 10/a, Trbovlje

Skrajšana firma: FINFORM, d.o.o., Tr-
bovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trbovlje, Trg revolucije 10/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Alen, Trbovlje, Trg

revolucije 10/a, vstop 1. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mrak Alen, imenovan 1. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1995: 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živil, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniš-

ka dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-14735

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06003 z dne 18. 2. 1995, pri subjektu
vpisa HIP +, d.o.o., gradbeno in trgovsko
podjetje, LITIJA, Vače 103, sedež: Vače
103, Litija, pod vložno št. 1/09064/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo oblikovnega izpisa imena s temile podat-
ki:

Matična št. 5430445
Firma: HIP plus, d.o.o., gradbeno in

trgovsko podjetje, Litija, Vače 103
Skrajšana firma: HIP plus, d.o.o., Vače

Rg-14736

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06004 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa AUTOENGINEERING, d.o.o., pod-
jetje za trgovino in proizvodnjo Trzin,
Blatnica, sedež: Blatnica, Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/15672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5703735
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Silvo, Domžale,

Šarahovičeva 26, vstop 28. 1. 1992, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14737

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06022 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa V & M, import-export, trgovina-
poslovne storitve, Goričane 60, Medvode,
pod vložno št. 1/10505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5448697
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelja: Rajlič Velinka, Ljubljana,

Glinškova ploščad 27 in Dolinar Dušan,
Medvode, Goričane 60, vstopila 19. 12.
1990, vložila po 783.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-14739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06063 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa MODRIN, podjetje za založništvo,
izobraževanje, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Staničeva 21, sedež: Sta-
ničeva 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/12814/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5503922
Osnovni kapital: 1,518.305 SIT
Ustanoviteljica: Bezjak Špela, Ljublja-

na, Staničeva 21, vstop 14. 6. 1991, vložek
1,518.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi s: trgovina na debe-
lo in drobno z vsemi živilskimi in neživil-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 318 Št. 7 – 7. II. 1996

skimi proizvodi vseh trgovskih strok; za-
stopniške storitve; športni marketing; orga-
nizacija in izvedba športnih in kulturnih pri-
reditev, storitve v gostinstvu in turizmu; pro-
izvodnja in prodaja sadik, lončnic, rezanega
cvetja, sadja in zelenjave.

Dejavnost se sedaj glasi: založništvo;
izobraževanje in usposabljanje na področju
verbalnih in neverbalnih komunikacij in tu-
jih jezikov v obliki tečajev, seminarjev; po-
slovne, tehnične in tehnološke storitve; sto-
ritve na področju marketinga in ekonomske
propagande; trgovina na debelo in drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok; trgovsko zastopanje;
posredovanje pri prometu blaga in storitev;
proizvodnja in prodaja tekstilnih izdelkov
in športne konfekcije; zastopniške storitve;
športni marketing; organizacija in izvedba
športnih in kulturnih prireditev; storitve v
gostinstvu in turizmu; proizvodnja in pro-
daja sadik, lončnic, rezanega cvetja, sadja
in zelenjave.

Rg-14740

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06066 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa RISS, instalacije, servis, trgovina,
d.o.o., Ul. Bratov Martinec 32, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št. 5541271
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dokl Zdravko in Dokl Da-

rinka, oba iz Ljubljane, Ul. Bratov Martinec
32, vstopila 18. 5. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: izvajanje instala-
cijskih in zaključnih del v gradbeništvu: na-
peljava in popravilo gradbenih instalacij, za-
ključna in obrtniška dela v gradbeništvu;
izvajanje instalacijskih, montažnih in de-
montažnih del in del pri vzdrževanju in re-
montu industrijskih postrojenj, ter drugih;
izročanje energetskih in klimatskih siste-
mov v obratovanje, njihovo testiranje, meri-
tve, reguliranje, vzdrževanje in servisira-
nje; obrtniške storitve in popravila ter oseb-
ne storitve v gospodinjstvih; izdelava inve-
sticijske in tehnične dokumentacije: načrti
cevnih instalacij, načrti prezračevanja in kli-
matskih naprav; ustvarjanje, proizvodnja in
posredovanje avtorskih del v okviru dejav-
nosti registriranega predmeta poslovanja ter
naslednjih dodatnih dejavnosti: video, av-
dio, fotofilmska dejavnost, novinarstvo,
publicistika, računalništvo, literarna dejav-
nost, prevajanje, umetno grafično oblikova-
nje in ostala intelektualna dejavnost; raču-
novodska in finančna dela, avtomatska ob-
delava podatkov in ostala administrativna
dela; razmnoževanje in kopiranje; prevoz
blaga v cestnem prometu; trgovina na debe-
lo in drobno v celoti z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; poslovne storitve v celoti;
trgovinske storitve v celoti; storitve rekla-
me in ekonomske propagande; ostale dejav-
nosti, ki dopolnjujejo zgoraj navedene de-
javnosti; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev.

Rg-14741

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06068 z dne 28. 2. 1995, pri subjektu
vpisa TIMEX TRANS, mednarodni trans-
port, uvoz-izvoz, špedicija in trgovina,
d.o.o., Vodice, Bukovica 1b, Vodice, pod
vložno št. 1/14363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5542979
Osnovni kapital: 2,431.610 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Franc, Vodice, Bu-

kovica 1b, vstop 29. 11. 1991, vložek
2,431.610 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14742

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06079 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa  DREŠAR,  mesarija  in  trgovina,
d.o.o., Zgornje Pirniče 60 a, Medvode, se-
dež: Zgornje Pirniče 60 a, Medvode, pod
vložno št. 1/17086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5622816
Osnovni kapital: 1,889.000 SIT
Ustanovitelja: Drešar Marjan in Drešar

Janez, oba iz Ljubljane, Janeza Rožiča 9,
vstopila 25. 3. 1992, vložila po 944.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14743

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06105 z dne 23. 2. 1995, pri subjektu
vpisa INTERLINK, družba za mednarod-
no posredovanje blaga in storitev, d.o.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 38/V, sedež: Mi-
klošičeva 38/V, Ljubljana, pod vložno št.
1/12985/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5517451
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drobnak Branko, Ljublja-

na, V Murglah 263, vstop 24. 7. 1991,
vložek 900.000 SIT; Somrak Zinka, Ljub-
ljana, Šerkova 5, vstop 24. 7. 1991, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14746

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo. je s sklepom Srg št.
94/06117 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa HIKON, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, in-
ženiring, storitve in zunanjo trgovino ter
zastopanje…, Stari trg ob Kolpi, Dol 6,
Stari trg ob Kolpi, pod vložno št.
1/23238/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5773555
Osnovni kapital: 1,759.000 SIT
Ustanovitelj: Konda Ivan, Ribnica, Bre-

že 35, vstop 18. 5. 1993, vložek 1,759.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06113 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa RESING, d.o.o., projektivni in inve-
sticijski inženiring ter opremljanje objek-
tov, zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu ter zunanja trgovina, Ljubljana,
Ob Zeleni jami št. 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17851/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5605270
Osnovni kapital: 1,521.614 SIT
Ustanoviteljica: Resnik Majda, Ljublja-

na, Ribniška 21, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,521.614 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Resnik Srečko, imenovan 29. 4.
1994, Ljubljana, Ribniška 21, zastopa druž-
bo brez omejitev kot samostojni projektant-
tehnolog.

Rg-14751

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06181 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa VELOR, podjetje za fotografijo, tr-
govino in oblikovanje, d.o.o., Ljubljana,
Črna vas 230, sedež: Črna vas 230, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št. 5730708
Firma: VELOR, fotografske storitve,

d.o.o., Ljubljana, Črna vas 230
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelj: Zidar Velimir, Ljubljana,

Črna vas 230, vstop 22. 3. 1993, vložek
1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14752

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06191 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa IZON, podjetje za vzdrževanje in
projektivni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Podlimbarskega 15, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22385/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5743117
Osnovni kapital: 1,770.319 SIT
Ustanovitelj: Bajc Peter, Ljubljana, Pod-

limbarskega 15, vstop 28. 1. 1993, vložek
1,770.319 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14753

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06192 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa  LIBERTY,  podjetje  za  promet
in proizvodnjo tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 13, sedež:
Mestni trg 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/10415/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanovitelja, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št. 5661919
Firma: LIBERTY Grgič & Ninčevič,

d.n.o., Mestni trg 13, Ljubljana
Skrajšana  firma:  LIBERTY  Grgič  &

Ninčevič, d.n.o., Ljubljana
Pravo org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Grgič Gorana, Ljublja-

na, Preglov trg 3, vstop 5. 11. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Ninčevič Božena, Ljubljana,
Poklukarjeva 2, vstop 9. 5. 1994, vložek:
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ninčevič Božena, imenovana 9. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-14754

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06196 z dne 8. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa AKTIVA-SALDO, podjetje za finanč-
no-računovodski inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Na Gmajni 15, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09362/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št. 5427797
Osnovni kapital: 1,500.002 SIT
Ustanovitelji: Prusnik Franc, Prusnik

Marija Roža, Prusnik Matjaž in Prusnik
Aleš, vsi iz Ljubljane, Na Gmajni 15, vsto-
pili 18. 10. 1990, vložili po 375.00,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14755

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06198 z dne 24. 2. 1995, pri subjektu
vpisa TALABER, podjetje za storitveno
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Smrekarje-
va 37, sedež: Smrekarjeva 37, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08982/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5424623
Osnovni kapital: 1,519.660 SIT
Ustanovitelja: Talaber Jožef in Bogda-

novič-Talaber Gordana, oba iz Ljubljane,

Smrekarjeva 37, vstopila 23. 10. 1990, vlo-
žila po 759.830 SIT, odgovornost: na odgo-
varjata.

Rg-14756

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06319 z dne 23. 1. 1995, pri subjektu
vpisa FERAPOL, proizvodnja kovin in tr-
govina, d.o.o., Livada 14, Ljubljana, se-
dež: Livada 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/13944/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika, zastopni-
ka in dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5525942
Osnovni kapital: 2,896.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Franjo, vstop 25. 11.

1991 in Vidic Virnik Andreja, vstop 6. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Livada 14, vložila
po 1,448.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vidic Virnik Andreja, imenovana
6. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot komercialna direktorica.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: konsignacijska prodaja; nu-
denje storitev skladiščenja; hotelirske stori-
tve; servisi in montaža opreme in strojev;
promet z nepremičninami; gradbeniške sto-
ritve in inženiring – gradbeništvo; storitve
nege telesa, masaža, kozmetika; finančno
poslovanje (najemanje kreditov, nudenje
kreditov, finančno svetovanje, davčno sve-
tovanje); turizem – turistične storitve (orga-
niziranje in posredovanje pri organiziranju
potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turi-
stičnih aranžmajev v državi in tujini in po-
sredovanje pri nastanitvi turistov v objektih
v individualni lastnini in drugo posredova-
nje na področju turizma); gostinske storitve
(nudenje hrane, pijače, prenočitvene uslu-
ge, organiziranje zabavnih, kulturnih prire-
ditev v okviru gostinske ponudbe); organi-
ziranje turističnih kampov in nudenje uslug
v le-teh (hrana, pijača, prenočitve, razvedri-
lo, nudenje ptt storitev); prevozne storitve
(avtobusni promet, rečni promet, rent a car,
posojanje avtomobilov); nudenje storitev na
igralnih avtomatih, oddaja in najem igralnih
avtomatov, nudenje storitev mini casinoja,
nudenje storitev ostalih iger na srečo; zasto-
panje in posredništvo na področju prometa
blaga in storitev; posredovanje v zunanjetr-
govinskem prometu blaga in storitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
drobno in debelo; tranzitna prodaja z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; diskontna
prodaja z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; črna metalurgija; proizvodnja bar-
vastih kovin; uvoz in izvoz živilskih in ne-
živilskih proizvodov; konsignacijska proda-
ja; nudenje storitev skladiščenja; hotelirske
storitve; servisi in montaža opreme in stro-
jev; promet z nepremičninami; gradbeniške
storitve in inženiring – gradbeništvo; stori-
tve nege telesa, masaža, kozmetika; finanč-
no poslovanje (najemanje kreditov, nudenje
kreditov, finančno svetovanje, davčno sve-
tovanje); turizem – turistične storitve (orga-
niziranje in posredovanje pri organiziranju
potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turi-
stičnih aranžmajev v državi in rujini in po-

sredovanje pri nastanitvi turistov v objektih
v individualni lastnini in drugo posredova-
nje na področju turizma); gostinske storitve
(nudenje hrane, pijače, prenočitvene uslu-
ge, organiziranje zabavnih, kulturnih prire-
ditev v okviru gostinske ponudbe); organi-
ziranje turističnih kampov in nudenje uslug
v le-teh (hrana, pijača, prenočitve, razvedri-
lo, nudenje ptt storitev); prevozne storitve
(avtobusni promet, rečni promet, rent a car
– posojanje avtomobilov); nudenje storitev
na igralnih avtomatih, oddaja in najem igral-
nih avtomatov, nudenje storitev mini casi-
noja, nudenje storitev ostalih iger na srečo;
zastopanje in posredništvo na področju pro-
meta blaga in storitev; posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev.

Rg-14757

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06403 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  GEOKAT,  podjetje  za  geodetske
storitve in svetovanje, d.o.o., Grosuplje,
Ane Galetove 15, sedež: Ane Galetove 15,
Grosuplje, pod vložno št. 1/11660/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št. 5471532
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lampret Marta, Šentvid pri

Stični 23; Jeršin Anton, Grosuplje, Ane Ga-
letove 10 in Zaviršek Mirko, Grosuplje, Ane
Galetove 15, vsi vstopili 30. 1. 1991, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-14758

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06603, dne 18. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa NIK, zastopanje, marketing, trgovina,
d.o.o., Ljubljanska cesta 69, Kočevje, pod
vložno št. 1/15513/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5580552
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelji: Koščak Igor, Kočevje,

Željne 16, vstop 10. 2. 1992, vložek 379.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dejak Ja-
nez, Kočevje, Mozelj 44, vstop 7. 1. 1994,
vložek 379.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miketič Aleš, Kočevje, Tesarska 3b,
vstop 7. 1. 1994, vložek 379.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni za naslednje de-
javnosti: menjalniški posli; posredovanje pri
prometu z nepremičninami; zastavljalnica.

Celotna dejavnost družbe je: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, posredniški, komisijski, agentski,
špediterski in zastopniški posli na področju
prometa blaga in storitev, čiščenje in orga-
niziranje čiščenja poslovnih in stanovanj-
skih prostorov; gradbeništvo: visoke in niz-
ke gradnje, zaključna in instalacijska dela v
gradbeništvu; inženiring in projektiranje
gradbenih objektov, knjigovodske storitve
in avtomatska obdelava podatkov, razisko-
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valno razvojne storitve v gospodarskih de-
javnostih; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve, gostinske storitve prehra-
ne, nastanitve in druge gostinske storitve,
turistično posredovanje, storitve reklame in
ekonomske propagande, marketinške stori-
tve, prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu, storitve v cestnem prometu, izpo-
soja motornih vozil brez voznika; storitve
javnih skladišč in tržnic, nudenje storitev
občanom za izvajanje športno-rekreacijskih
aktivosti, osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; kozmetične in frizerske storitve,
pranje in čiščenje oblačil, izdelava, popra-
vila in vzdrževanje predmetov iz nekovin,
cestnih motornih vozil, gospodinjskih elek-
tričnih aparatov, radijskih in televizijskih
aparatov, lesenih predmetov, tekstilnih pred-
metov, predmetov iz usnja in gume, pred-
metov iz plastičnih mas, izdelkov iz papirja,
šivalnih strojev; menjalniški posli; posredo-
vanje pri prometu z nepremičninami; za-
stavljalnica.

Rg-14760

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06643 z dne 9. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa GOSTINSTVO ČUČNIK, gostinstvo,
turizem, trgovina, zastopanje, uvoz in iz-
voz, storitve, d.o.o., Ljubljana, Murgle 95
c, sedež: Murgle 95 c, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12796/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št. 5516200
Firma: GOSTINSTVO ČUČNIK, go-

stinstvo, turizem, trgovina, zastopanje,
uvoz in izvoz, storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: GOSTINSTVO ČUČ-
NIK, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,808.980,42 SIT
Ustanovitelj: Čučnik Dušan, Gostinstvo

Čučnik, d.o.o., Ljubljana, Murgle 95c, vstop
20. 5. 1991, vložek 2.808.980,42 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-14761

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06650 z dne 10. 2. 1995, pri subjektu
vpisa ART SPEDAL, podjetje za trgovino
in mednarodno špedicijo, d.o.o., Dunaj-
ska 29, Ljubljana, sedež: Dunajska 29,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17189/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5606586
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanoviteljica: Šemić Mira, Ljubljana,

Štihova 19, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Predmet poslovanja družbe se razširi ta-
ko, da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di, vključno z uvozom in izvozom v vseh
trgovinskih strokah ter trgovino na debelo v
tranzitu; montaža optičnih pripomočkov; va-
rovanje objektov; finančne, tehnične in po-
slovne storitve, zlasti knjigovodske storitve
in obdelava podatkov, fotokopiranje, raz-

množevanje in kurirske storitve, storitve
vzdrževanja in čiščenja objektov; redno
vzdrževanje in manjša popravila električ-
nih, vodovodnih instalacij, naprav central-
nega ogrevanja ter manjša popravila grad-
benih objektov; zaključna in obrtniška dela
v gradbeništvu; posredniške, komisijske in
zastopniške storitve na področju prometa
blaga in storitev; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; organizacija servisnih storitev za blago
v prometu; informacijski, ekonomski, fi-
nančni, založniški in organizacijski inženi-
ring; promocijska dejavnost, storitve rekla-
me in ekonomske propagande; gostinska de-
javnost, vključno z nudenjem gostinskih sto-
ritev izven poslovnega prostora (prodaja
sladoleda) ter prehrambene storitve in stori-
tve nastanitve; organizacija in prodaja turi-
stičnih aranžmajev in menjalniški posli; or-
ganizacija in izvedba kulturno-umetniških
prireditev; organiziranje izdelave projektne
dokumentacije za urejanje stavbnih zem-
ljišč; priprava dokumentov za izvedbo pre-
moženjsko-pravnih poslov pri pridobivanju
in oddajanju stavbnih zemljišč za naročni-
ka; svetovanje na področju propagande in
organizacije propagandnih storitev vseh
vrst; načrtovanje, organizacija in prirejanje
sejemskih prireditev; zunanjetrgovinsko po-
slovanje, vključno z začasnim uvozom in
izvozom blaga iz vseh trgovinskih strok,
posli dolgoročne proizvodne kooperacije,
kompenzacijskimi posli, posli maloobmej-
nega prometa, investicijskimi deli v tujini,
storitvami mednarodnega prevoza blaga in
potnikov, zastopanjem tujih firm in finanč-
nim inženiringom; pridobivanje in odstopa-
nje pravic industrijske lastnine ter znanja in
izkušenj (know-how).

Rg-14763

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06667 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa BK-TON, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, storitve, gostins-
tvo, turizem, šport,.. Ljubljana-Šentvid,
sedež: Grudnova 3, Ljubljana-Šentvid,
pod vložno št. 1/15477/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5575605
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Klopčič Boris, Ljubljana-

Šentvid, Grudnova 3, vstop 30. 1. 1992,
vložek 1.501.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14764

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06668 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa SOLD, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, finančni inženiring, gostins-
tvo, turizem, zunanjo trgovino, zasto-
panje tujih partnerjev…, Ljubljana, Ko-
prska 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/13343/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št. 5522196
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelji: Vidonja Lidija, vložek

796.000 SIT; Vidonja Sonja, vložek 398.000
SIT; obe vstopili 5. 10. 1991 in Vidonja
Vojko, vložek 398.000 SIT, vstop 22. 2.
1993, vsi iz Ljubljane, Majde Vrhovnikove
30, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06689 z dne 13. 2. 1995, pri subjektu
vpisa VAL, trgovina, marketing in finanč-
ni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33, sedež: Letališka 33, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št. 5325293
Firma: VAL, trgovina, marketing in fi-

nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 3,625.000 SIT
Ustanovitelj: Nježič Ljubomir, Višnja Go-

ra, Peščenik 21, vstop 14. 12. 1989, vložek
3,625.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: izposoja cestnih vozil in izposoja
plovil (rent a car, rent a boat).

Dejavnost je odslej: organizacija in po-
sredovanje pri izgradnji kompleksnih gos-
podarskih in drugih objektov (inženiring);
posredovanje informacij in propaganda; in-
ženiring in svetovanje v zvezi z varčeva-
njem ter financiranjem izgradnje in prenove
stanovanjskih in poslovnih površin; izvaja-
nje novogradnje, sanacij in adaptacij ter sve-
tovanje v zvezi s tem; izdelava investicijske
in projektne dokumentacije; svetovanje in
nadzor s področja dejavnosti družbe; finanč-
ni inženiring s področja dejavnosti družbe;
opremljanje objektov; komercialni posli pri
uresničevanju funkcij prometa blaga in sto-
ritev s področja dejavnosti družbe; izdelava
oziroma prodaja računalniških programov
ter svetovanje v zvezi s tem; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve s po-
dročja dejavnosti družbe; neomenjene stori-
tve na področju prometa blaga in storitev s
partnerji v tujini, kot so špedicija, posred-
ništvo, komisijski posli na področju blaga
in storitev; zastopanje tretjih iz tujine; izpo-
soja cestnih vozil in izposoja plovil (rent-a-
car, rent-a-boat).

Rg-14767

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06716 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa MARGOT, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino, turizem, gostinstvo,
marketing in zunanjo trgovino, Ljublja-
na, Rimska c. 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5541409
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurečič Lidija, Ljublja-

na, Glavarjeva 8, vstop 25. 5. 1994, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-14768

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg. št.
94/06720 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TV SHOP, mednarodna trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18370/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5686563
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lasič Dragica in Lasič

Aleš, oba iz Ljubljane, Preglov trg 1, vsto-
pila 9. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14772

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06725 z dne 4. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa LESO, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ortnek, Rigelj 2, Ortnek, pod vložno št.
1/11132/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:

Matična št. 5472199
Firma: J OBLAK, trgovina in storitve,

d.o.o., Rigelj 2, Ortnek
Skrajšana firma: J OBLAK, d.o.o., Ort-

nek
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Jernej, Ortnek, Ri-

gelj št. 2, vstop 22. 11. 1990, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14773

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06727 z dne 10. 2. 1995, pri subjektu
vpisa FILLES, inženiring, d.o.o., Ribnica,
Hrovača 20, sedež: Hrovača 20, Ribnica,
pod vložno št. 1/21083/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št. 5723868
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Štupica Filip, Ljubljana,

Na Herši 5, vstop 7. 1. 1993, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štupica Tatjana, izstop 28. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Štupica Boris, razrešen 28. 4. 1994.

Rg-14774

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06732 z dne 4. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa SALDO, družba za svetovalne in knji-
govodske storitve, Ljubljana, d.o.o., Du-
najska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/05718/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5376874
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Božo, Ljubljana,

Glavarjeva 12 a, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1995: 55301 De-

javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov (bari); 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-14775

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06743, dne 4. 2. 1995, pri subjektu vpisa
MALTOMA 3 M, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, inženiring, proizvodnjo in zastopa-
nje, Vrhovci c. XXI/31, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11128/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5461022
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelj: Miklič Tomislav, Ljublja-

na-Šentvid, Zvezda 20, vstop 15. 12. 1990,
vložek 1,567.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe je: 012600 Proizvod-
nja zgotovljenih tekstilnih izdelkov; 013400
Grafična dejavnost; 011792 Proizvodnja
žarnic in luminiscentnih cevi; 070110 Trgo-
vina z živilskimi proizvodi na drobno;
070210 Trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo; 070120 Trgovina z neživilskimi
proizvodi na drobno; 070220 Trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo; 080100
Gostinstvo; 080200 Turistično posredova-
nje; 090120 Izdelava in popravilo kovin-
skih izdelkov; 090130 Izdelava in popravilo
elektrotehničnih izdelkov; 090150 Izdelava
in popravilo tekstilnih predmetov; 090181
Izdelava predmetov iz plastičnih mas;
110303 Komercialni posli pri izvajanju
funkcije prometa blaga in storitev; 110309
Neomenjene storitve na področju prometa;
120190 Drugo izobraževanje.

Rg-14776

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06744 z dne 4. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa  MIBO,  trženje  tekstilnih  izdelkov,
d.o.o., L0jubljana, Tržaška 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04892/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5330807
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Brate Boštjan, Ljubljana,

Jamova 59 in Gorjan Mitja, Ljubljana, Tr-

žaška c. 22, vstopila 22. 12. 1989, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-14777

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06748 z dne 4. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa CLEANEX, d.o.o., čiščenje, Trdinova
32, Domžale, sedež: Trdinova 32, Domža-
le, pod vložno št. 1/20875/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5731984
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Iztok, Velenje, C.B.

Kraigherja 6b, vstop 10. 12. 1992, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14778

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06751 z dne 9. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa HARDWARE, d.o.o., strojna in raču-
nalniška oprema, Glinškova pl. 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5605989
Osnovni kapital: 1,593.000 SIT
Ustanovitelj: Frntič Franjo, Ljubljana,

Glinškova pl. 7, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,593.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14780

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06760 z dne 13. 2. 1995, pri subjektu
vpisa ALPHA CENTER, svetovalno, izo-
braževalno, založniško in trgovsko pod-
jetje, Tržaška 118, Ljubljana, sedež:
Tržaška  118,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12657/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Osnovni kapital: 2,145.500 SIT
Ustanoviteljica: Hafner Marija, Škofja

Loka, Binkelj 17, vstop 15. 5. 1991, vložek
2,145.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hafner Mateja, imenovana 10. 5.
1994, Škofja Loka, Binkelj 17, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1995: 221 Za-
ložništvo, 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 517 Druga trgovina na debelo; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
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vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-14783

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06770 z dne 13. 2. 1995, pri subjektu
vpisa IZI, d.o.o., inženiring za izgradnjo,
sanacijo in opremo objektov, Primožiče-
va 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/06917/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, firme, sedeža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5374847
Firma: IZI, d.o.o., inženiring za izgrad-

njo, sanacijo in opremo objektov, Bra-
tovževa ploščad 38, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Bratovževa ploščad 38
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Baus Izidor, Ljubljana,

Primožičeva 1, vstop 11. 5. 1990, vložek
774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
IZI Consulting, družba za svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Bratovževa ploščad 38, vstop 11.
5. 1994, vložek 727.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Iz dejavnosti družbe se v dveh alineah
pod tč. 1 črtata številki 07030 in 07021 in v
zadnji alinei v 2. tč. se črta beseda “Jugosla-
vija”.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na v naslednjih trgovskih strokah (na debe-
lo in drobno): nafta in naftni derivati, olja in
masti, elektrotehnični in elektronski apara-
ti, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli in
potrebščine, elektrotehnični stroji, naprave,
oprema in elektrotehnični material ter sve-
tilna telesa; finančni inženiring; marketinš-
ke storitve; finančne, tehnične in poslovne
storitve; mikrotilm; ekonomska propaganda
in reklame; zavarovalniške in transportne
storitve; uvoz in izvoz blaga in naslednjih
panog: zunanja trgovina z živilskimi proi-
zvodi, zunanja trgovina z neživilskimi proi-
zvodi; zastopanje tujih oseb.

Rg-14784

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06775 z dne 7. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa TAP – “F”, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, gostinstvo, turi-
zem…, Ljubljana, Komanova 17, sedež:
Komanova 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/11022/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št. 5460379
Osnovni kapital: 9,462.000 SIT
Ustanovitelja: Žgajner Friderik, Ljublja-

na, Komanova 17, vstop 24. 1. 1991, vložek
7,569.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Žgajner Anuška, Ljubljana, Komanova 17,
vstop 29. 8. 1991, vložek 1,893.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14785

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/0676 z dne 13. 2. 1995, pri subjektu vpi-

sa TIP, trgovina, inženiring, proizvodnja,
d.o.o., Tacenska cesta 67, Ljubljana-Šen-
tvid, pod vložno št. 1/02578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št. 5294347
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Longar Vid, vstop 21. 11.

1989 in Longar Bogomira, vstop 15. 5. 1994,
oba iz Medvod, Goričane 3, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14786

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06798 z dne 13. 2. 1995 pri subjektu
vpisa EMI, podjetje za trgovino, posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., Domžale,
Sr. Jarše n.h., Domžale, pod vložno št.
1/09676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, sede-
ža, dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5435919
Sedež: Domžale, Sr. Jarše, Mlinska c. 4
Osnovni kapital: 2,114.948,42 SIT
Ustanovitelj: Kunavar Miloš, Domžale,

Mlinska c. 4, Sr. Jarše, vstop 14. 11. 1990,
vložek 2,114.948,42 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost družbe je: trgovanje (trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi na domačem trgu in s tujino
in trgovinske storitve); svetovalne storitve
na področju organizacije, marketinga, ko-
merciale in ekonomike; posli posredovanja
in zastopanja v notranjem blagovnem pro-
metu vseh proizvodov in trgovinske dejav-
nosti; servisiranje elektrotehničnih proizvo-
dov; organiziranje proizvodnje in prodaja
izdelkov na podlagi kooperacije na področ-
jih dejavnosti podjetja.

Rg-14787

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06804 z dne 9. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa LEOPTA, trgovsko in gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Gorazdova 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19605/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5653541
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lah Igor, Ljubljana, Go-

razdova 3, vstop 2. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni s: prometno agen-
cijski posli.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi proizvodi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
komercialni posli na področju prometa bla-
ga in storitev; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; marketing; komisijski po-
sli, posli posredovanja in zastopniški posli
v prometu blaga in storitev; sejemske stori-
tve; prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu; gostinske storitve, turistične agen-
cije in druge storitve na področju turizma;

rent-a-car; špediterski posli; skladiščni po-
sli; prometno agencijski posli.

Rg-14788

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06807 z dne 16. 2. 1995, pri subjektu
vpisa GALICUS, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Mencingerjeva 1, sedež: Men-
cingerjeva  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23305/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5791812
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Prodan Aleksandra, Lju-

bljana, Mencingerjeva 1, vstop 16. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14789

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06811 z dne 9. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa EURO ARENA, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva
4, sedež: Kopitarjeva 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15290/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št. 5554454
Firma: EURO ARENA, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Vur-
nikova 11

Sedež: Ljubljana, Vurnikova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arena, novinsko izdavač-

ko dioničarsko društvo, Zagreb, Avenija
Bratstva i jedinstva 4, vstop 5. 12. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Musar Franc, imenovan 16. 5. 1994,
Ljubljana, Rožna dolina c. VII/25, zastopa
brez omejitev, razen pri nakupu in prodaji
nepremičnin in pri sklenitvi pogodb, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
30.000 DEM, za kar potrebuje predhodno
soglasje upravnega odbora.

Rg-14790

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06821 z dne 13. 2. 1995, pri subjektu
vpisa DANIPAC, podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino ter servisiranje in vzdr-
ževanje elektronske in elektrotehnične
opreme, d.o.o., Kidričeva 49, Trzin, Men-
geš, sedež: Kidričeva 49, Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/09849/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5442591
Osnovni kapital: 1,884.383 SIT
Ustanovitelj: Pacek Daniel, Mengeš, Ki-

dričeva 49, Trzin, vstop 5. 11. 1990, vložek
1,884.383 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1995: 316 Proi-
zvodnja druge električne opreme; 321 Proi-
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zvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 511 Posred-
ništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski prevoz; 631 Prekladanje, skladiš-
čenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu, razen zavarovalništva in de-
javnosti pokojninske; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-14792

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06830 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa MODERNISSIMO, podjetje za tr-
govino, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 95,
sedež: Ljubljanska 95, Domžale, pod vlož-
no št. 1/20032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5676681
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Marjetka, Domža-

le, Ljubljanska 95, vstop 22. 9. 1992, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Daniele Mo, Colma, Colma 30, vstop 22.
9. 1992, vložek 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marcassa Luciano, Marcon,
Via Vivaldi A.21, vstop 22. 9. 1992, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14794

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06842 z dne 16. 2. 1995, pri subjektu
vpisa OMEGA Consult, projektivni ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, Pražakova
12, Ljubljana, pod vložno št. 1/02718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št. 5300568
Osnovni kapital: 4,887.564,90 SIT
Ustanovitelja: Bensa Bruno, Ljubljana,

Mestni trg 8 in Miljevič Jure, Ljubljana,
Fani Grumove 23, vstopila 7. 12. 1989, vlo-
žila po 2,443.782,45 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Miljevič Jure, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14795

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06845 z dne 4. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa AVISO, d.o.o., podjetje za inženiring,
Krivec  28,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5313830
Osnovni kapital: 1,585.000 SIT
Ustanoviteljica: Grunčič Vedlin Vesna,

Ljubljana, Krivec 28, vstop 2. 11. 1993,
vložek 1,585.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14797

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07097 z dne 20. 2. 1995, pod št. vložka
1/26021 vpisalo v sodni register tega sodi-
šča prenos iz TS Kranj, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št. 5831946
Firma:  SILVERTRADE,  trgovina  in

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Avčinova 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Tršan Peter, Kranj, Zevni-

kova 13, vstop 11. 4. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuhar Ja-
na, izstop 11. 4. 1994; Kuhar Janez, izstop
11. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tršan Peter, imenovan 11. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kuhar Jana, razrešena 11. 4. 1994; zastop-
nik Kuhar Janez, razrešen 11. 4. 1994.

Rg-14798

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07107 z dne 23. 1. 1995, pri subjektu
vpisa ELPLIN, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Domžale,
Trdinova  7,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/1024900 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5452481
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Osenk Stane, Domžale, Tr-

dinova 7, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: špediterske sto-
ritve.

Dejavnost družbe se sedaj v celoti glasi:
izdelava gostinske opreme, električnih in
elektronskih naprav; proizvodnja izdelkov
iz kovine, gume in plastičnih mas; napelja-
va plinskih, električnih in vodnih instalacij;
zemeljska in gradbena dela za plinsko, elek-
trično in vodno instalacijo; kovinsko prede-
lovalna industrija v sodelovanju s koope-
ranti; servis plinskih in električnih nape-
ljav; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi izdelki; gostinske
storitve; komisijska prodaja; leasing posli z
belo tehniko in motornimi vozili; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov –
tudi tranzit; izvoz lastnih izdelkov in stori-
tev; gostinske opreme, izdelkov iz kovine,
plastike in gume, gostinske storitve; prevo-
zi v mednarodnem cestnem prometu blaga
in storitev; špediterske storitve.

Rg-14799

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07108 z dne 7. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa KINK, ključavničarstvo, keramičars-
tvo, inženiring, trgovina, prevoz, d.o.o.,
Log pri Brezovici, Vrhovčeva 6, Log pri
Brezovici, pod vložno št. 1/15122/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5562201
Osnovni kapital: 1,644.000 SIT
Ustanovitelj: Turk Josip, Ljubljana, Pi-

panova pot 27, vstop 31. 1. 1992, vložek
1,644.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razšri na: izvoz in uvoz
živilskih in neživilskih izdelkov; organizi-
ranje in izvajanje zastopniških in posredniš-
kih poslov s tujimi fizičnimi in pravnimi
osebami; konsignacijski posli v zunanjetr-
govinskem prometu blaga in storitev; oprav-
ljanje vseh vrst gradbenih storitev; zastopa-
nje in posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev; storitve fotokopiranja in preslikava-
nja; proizvodnja kovinskih predmetov,
izdelkov in polizdelkov (reprodukcijski ma-
terial, orodje, stavbne in druge konstrukcije
in drugi izdelki za široko porabo).

Dejavnost se v celoti glasi: ključavni-
čarstvo; keramičarstvo; inženiring; trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi izdel-
ki; prevoz blaga v cestnem prometu; izvoz
in uvoz živilskih in neživilskih izdelkov;
organiziranje in izvajanje zastopniških in
posredniških poslov s tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; konsignacijski posli v
zunanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev; opravljanje vseh vrst gradbenih storitev;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; storitve fotokopiranja in
preslikavanja; proizvodnja kovinskih pred-
metov, izdelkov in polizdelkov (reproduk-
cijski material, orodje, stavbne in druge kon-
strukcije in drugi izdelki za široko porabo).

Rg-14802

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07114 z dne 22. 2. 1995, pri subjektu
vpisa ŠTERN, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Zabretova 15 b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21589/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5718325
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Marjan in Mar-

tinčič Marija, oba iz Ljubljane, Zabretova
15 b, vstopila 18. 1. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
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vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov; d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti z gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi; revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni prevoz; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane z bazami podatkov; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-

turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov in naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-14805

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07137 z dne 23. 3. 1995, pri subjektu
vpisa KEREX, zastopanje, trgovina, mar-
keting, d.o.o., Oslavijska 7, Ljubljana, se-
dež: Oslavijska 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/1404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5542367
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kersnik Janko, vložek

1,350.000 SIT in Kersnik Remškar Marja-
na, vložek 150.000 SIT, oba iz Ljubljane,
Oslavijska 7, vstopila 3. 12. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-14806

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07138 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa BRANKA-B, trgovina in storitve,
export - import, d.o.o., Ljubljana, Pot na
Rakovo Jelšo 27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16315/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5592852
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Čeko Boro, Ljubljana, Pot

na Rakovo Jelšo 27, vstop 12. 2. 1992, vlo-
žek 1.514,000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07139 z dne 29. 3. 1995, pri subjektu
vpisa GIOVANNI, podjetje za trgovino in
obrtno dejavnost, d.o.o., Peč 13, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/24446/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala ter spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5804329
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelja: Gioahin Janko, vložek

1,540.000 SIT in Gioahin Mitja, vložek
40.000 SIT, oba Grosuplje, Peč 13, vstopila
30. 6. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi iz vseh trgovskih strok; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev; zastopanje domačih in tujih
firm na domačem in tujem trgu; posredova-
nje v prometu blaga in storitev doma in v
tujini; marketing, raziskava trga, storitve re-
klame in ekonomske propagande, svetova-
nje v prometu blaga in storitev; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov iz
vseh oddelkov carinske tarife; tesarstvo; ko-

vinsko predelovalna dejavnost; gradbeniš-
tvo; gostinske storitve prehrane in namesti-
tve; kmečki turizem; konjereja in konjski
športi.

Rg-14810

Okrožno sodišče Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07153 z dne 7. 2. 1995, pri subjektu vpi-
sa LEGAN & LEGAN, d.o.o., zavaroval-
niške storitve, svetovanje, izvedeništvo,
cenitve, zastopanje, Medvode, Ul. ob goz-
du 2, Medvode, pod vložno št. 1/19262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki;

Matična št. 5640962
Onovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Legan Jože, vložek

1,475.000 SIT in Legan Irena, vložek 25.000
SIT, oba Medvode, Ul. ob gozdu 2, vstopila
10. 6. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14594

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07892 z dne 28. 2. 1995, pri subjektu
vpisa D & B TRADE, podjetje za carin-
sko posredovanje, organizacijo transpor-
ta, mednarodno in notranjo trgovino ter
lesno proizvodnjo in grafične storitve,
d.o.o., Lj., Carja Dušana 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09636/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo fir-
me in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5435897
Firma: D & B TRADE, podjetje za ca-

rinsko posredovanje, organizacijo trans-
porta, mednarodno in notranjo trgovino
ter lesno proizvodnjo in grafične storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: D & B TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,065.000 SIT
Ustanovitelja: Dovžan Dušan in Dovžan

Blaž, oba iz Ljubljane, Carja Dušana 14,
vstopila 8. 11. 1990, vložila po 1,032.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14481

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01597 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TARANTELA, podjetje za zastopa-
nje, posredništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 189, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15244/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in deleža s temile po-
datki:

Matična št. 5753198
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Pajek Boris in Pajek Mar-

jeta, oba iz Kamnika, Matije Blejca 12, vsto-
pila 29. 11. 1991, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14482

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02057 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa STIS, d.o.o., podjetje za svetovanje,
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trgovino in storitve, Ljubljana, Podmil-
ščakova 14, sedež: Podmilščakova 12, Lju-
bljana, pod vložno št. 1/12894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5503710
Osnovni kapital: 1,523.500 SIT
Ustanovitelj: Lepičnik Bojan, Ljubljana,

Gorkičeva 14, vstop 19. 6. 1991, vložek
1,523.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov (bari); 6312 Skladiš-
čenje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Agencije za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniški strojni opremi; 7220 Sve-
tovanje in oskrba s programsko opremo;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane z bazami podatkov; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje holding družb; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-14483

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02307 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa HOBA, svetovanje, inženiring, tr-
govina, d.o.o., Bratov Učakar 90, Ljub-
ljana, sedež: Ulica Bratov Učakar 90, Lju-
bljana, pod vložno št. 1/21956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št: 5741343
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Saša, Ljubljana,

Bratov Učakar 90, vstop 4. 3.1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
trgovina na debelo in na drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih
strok; komercialni posli, posli posredova-
nja, agencijske storitve, in zastopniški po-
sli, komisijski posli; svetovanje na področju
financ in računalništva, inženiring, marke-
ting; prevozi oseb in blaga v cestnem pro-
metu; regeneracija in predelava odpadnih
surovin.

Rg-14487

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02536 z dne 23. 2. 1995, pri subjektu
vpisa ALPER-IMPEX, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska  254,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št. 5419042
Firma: ALPER-IMPEX, uvozno-izvoz-

na družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALPER-IMPEX, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Komenskega 14

Rg-14488

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02708 z dne 20. 2. 1995, pri subjektu
vpisa GMC, podjetje za trgovino, inženi-
ring in proizvodnjo, d.o.o., Izlake, Pod-
lipovica  33,  Izlake,  pod  vložno  št.
1/21772/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža ter os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5735262
Firma: GMC, podjetje za trgovino, in-

ženiring in proizvodnjo, d.o.o., Zagorje
Skrajšana firma: GMC, d.o.o., Zagorje
Sedež: Zagorje, Ulica talcev 18a
Osnovni kapital: 3,702.278,10 SIT
Ustanovitelj: Štendler Gregor, Izlake, Pod-

lipovica 33, vstop 22. 2. 1993, vložek
3,702.278,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14489

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02893 z dne 8. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  TECTRONIC,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 163, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15015/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5575036
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klajič Goran, Ljubljana,

Celovška 163, vstop 21, 1. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost, ne odgovarja;
Sešek Matjaž, Ljubljana-Črnuče, Zasavska
70, vstop 4. 5. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14490

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03241 z dne 27. 2. 1995, pri subjektu
vpisa ŽIDCOM, trgovina, turizem, inže-
niring, posredništvo, d.o.o., Ljubljanska
59, Grosuplje, pod vložno št. 1/04561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št. 5337739
Osnovni kapital: 1,534.608 SIT
Ustanovitelja: Židan Jože, Grosuplje,

Ljubljanska 59, vstop 15. 1. 1990, vložek
1,234.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Židan Miša, Grosuplje, Ljubljanska c. 59,
vstop 18. 4. 1994, vložek 300.608 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-14491

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/03962 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa INCOP, Podjetje za inženiring, con-
sulting, proizvodnjo, marketing in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Štembalova 24, se-
dež: Štembalova 24, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03399/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, deležev, dejavnosti, zastopnika in fir-
me s temile podatki:

Matična št. 5335531
Firma:  METALPLASTIKA,  podjetje

za proizvodnjo, trgovino, storitve in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Štembalova 24

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

Osnovni kapital: 35.355.613 SIT
Ustanovitelji: Adžaga Danušja, Ljublja-

na, Štembalova 24, vstop 26. 11. 1989,
vložek 8,849.627 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jerin Klemen, Ljubljana, Stane-
žiče 43 b, vstop 26. 11. 1989, vložek, 10.200
SIT, odgovornost; ne odgovarja; Adžaga-
Jerin Alinka, Ljubljana, Stanežiče 43 b,
vstop 26. 11. 1989, vložek 8,805.975 SIT,
odgovornost, ne odgovarja; Adžaga Boško,
Ljubljana, Štembalova 24, vstop 26. 11.
1989, vložek 8,873.169 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Adžaga Marko, Ljubljana,
Štembalova 24, vstop 26. 11. 1989, vložek
8,816.642 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Adža-
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ga Danušja, razrešena kot direktorica, 10. 6.
1994 in imenovana kot zastopnica, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja, razen pri nakupu in prodaji nepre-
mičnin, ko mora imeti soglasje skupščine;
direktor Adžaga Marko, imenovan 10. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri nakupu in prodaji nepremičnin, kjer je
potrebno soglasje skupščine.

Dejavnost družbe se dopolni z: izdelava
vseh vrst strojev, naprav, orodij, aparatov,
elektronskih aparatov, računalnikov in opre-
me, rezervnih delov; prevoz potnikov in bla-
ga v zračnem prometu; založniška dejav-
nost; časopisno-založniška dejavnost; us-
tvarjanje avtorskih del in storitev; razvoj in
vzdrževanje informacijskih sistemov; notra-
nja in mednarodna špedicija; menjalniški
posli; galerijska in antikvitetna dejavnost;
zastopanje tujih oseb v prometu blaga in
storitev; izvajanje investicijskih del v tujini;
storitve raziskovanja ter dajanja in uporabe
informacij in znanja v gospodarstvu in zna-
nosti; storitve faktoringa in finančni inženi-
ring; pridobivanje in odstopanje pravic in-
dustrijske lastnine ter znanja in izkušenj
(know-know); posojanje, oddajanje plovil
zračnega prometa v najem; razvijanje novih
tehnologij.

Dejavnost družbe se odslej glasi: inženi-
ring, marketing, svetovanje, organizacija,
kooperacije ter lastna proizvodnja na po-
dročju orodjarstva, plastike, gume, kovin,
nekovin, lesa, tekstila, zavarovalniških po-
slov in financ; komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga, storitev in
financ; proizvodnja in predelava vseh vrst
strojev, naprav, orodij, aparatov, računalni-
kov in opreme, rezervnih delov ter njihovo
vzdrževanje; izdelava naprav digitalne elek-
tronike; trgovina na debelo in drobno z živi-
li in neživilskimi izdelki; posredovanje pri
trgovini na debelo in drobno z živili in neži-
vilskimi izdelki; gostinske storitve prehra-
ne, pijače in nastanitve; prevoz blaga in
oseb; organizacija loterij, stav ter spremlja-
jočih dejavnosti; organiziranje, izletov,
krožnih potovanj, ogledov mest, znameni-
tosti in kulturnih prireditev; organiziranje
izvajanje in posredovanje za leasing in draž-
be; opravljanje storitev skladišč, javnih skla-
dišč in tržnic; grafični in tiskarski inženi-
ring ter založništvo; izposojanje vozil in plo-
vil; storitve in organizacija storitev avto-
kampa in marin; izvajanje marketinga,
svetovanje, prodaja in posredovanje na po-
dročju nepremičnin in starin; izvedba kme-
tijske proizvodnje in kooperacije; komisija,
agentura, posredovanje pri prodaji nepre-
mičnin in finančnih storitvah; gozdarska
proizvodnja, predelava lesa in prodaja gozd-
nih sortimentov; izobraževanje na področju
tehnike, ekonomije in tujih jezikov; projek-
tiranje, svetovanje in izvajanje investicij-
skih objektov; prevajanje v tuje jezike, sto-
ritve savne, masaže, kozmetike in nege tele-
sa; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; izvajanje športno-rekreativnih
dejavnosti; fotokopiranje, sitotisk, ofset in
termotisk; izdelava vseh vrst strojev, na-
prav, orodij, aparatov, elektronskih apara-
tov, računalnikov in opreme, rezervnih de-
lov; prevoz potnikov in blaga v zračnem
prometu; založniška dejavnost; časopisno-
založniška dejavnost; ustvarjanje avtorskih

del in storitev; razvoj in vzdrževanje infor-
macijskih sistemov; notranja in mednarod-
na špedicija, menjalniški posli; galerijska in
antikvitetna dejavnost; zastopanje tujih oseb
v prometu blaga in storitev; izvajanje inve-
sticijskih del v tujini; storitve raziskovanja
ter dajanja in uporabe informacij in znanja
v gospodarstvu in znanosti; storitve fakto-
ringa in finančni inženiring; pridobivanje in
odstopanje pravic industrijske lastnine ter
znanja in izkušenj (know-how); posojanje,
oddajanje plovil zračnega prometa v najem;
razvijanje novih tehnologij.

Rg-14495

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04513 z dne 28. 2. 1995, pri subjektu
vpisa AGROMARKET IN SERVIS, pod-
jetje za trgovino in servis kmetijske in
gozdarske mehanizacije ter motornih vo-
zil, d.o.o., Ribnica, Slatnik 8, Ribnica, pod
vložno št. 1/07179/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št. 5375843
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tanko Jože, Ribnica, Slat-

nik 8, vstop 25. 5. 1990, vložek 825.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petek An-
drej, Kočevje, Kajuhovo naselje 32, vstop
25. 4. 1994, vložek 675.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Abramovič Zlatko, iz-
stop 31. 12. 1993.

Rg-14496

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04517 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa MAR.TAD., d.o.o., proizvodno in
trgovinsko podjetje, Ljubljana, Pod Klan-
cem 9/a, Ljubljana, pod vložno št.
1/23379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št. 5793084
Osnovni kapital: 1,501.200 SIT
Ustanovitelja: Mihič Marko in Mihič Ta-

deja, oba iz Ljubljane, Pod Klancem 9/a,
vstopila 6. 1. 1993, vložila po 750.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14497

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04531 z dne 27. 2. 1995, pri subjektu
vpisa NIRUS, d.o.o., podjetje za trgovino,
inženiring, montažo in turizem, Verov-
škova  12,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14019/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5574650
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rus Vito, Ljubljana, Ve-

rovškova 12, vstop 2. 4. 1991, vložek
1.500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14499

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05275 z dne 13. 2. 1995, pri subjektu
vpisa BOŽIČ, proizvodno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Bratov Učakar 74, Ljublja-
na, sedež: Bratov Učakar 74, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08306/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev,
dejavnosti, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5418313
Firma: C – BOMICOM, podjetje za

gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: C – BOMICOM, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,850.200 SIT
Ustanovitelji: Božič Miodrag, vstop 18.

7. 1990, vložek 670.800 SIT; Božič Cvije-
tin, vstop 3. 5. 1994, vložek 806.600 SIT;
Božič Milena, vstop 3. 5. 1994, vložek
372.800 SIT, vsi Ljubljana, Ul. Bratov Uča-
kar 74, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Božič Miodrag, imenovan 3. 5.
1994, v imenu podjetja in v mejah svojih
pooblastil zastopa podjetje v pravnem pro-
metu; Božič Cvijetin, razrešen kot zastop-
nik 3. 5. 1994 in imenovan kot direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen za na-
jemanje ali dajanje kreditov, odtujevanje
sredstev podjetja, sklepanje komercialnih in
drugih pogodb, za kar potrebuje predhodno
soglasje skupščine; direktorica Božič Dra-
gica, razrešena 3. 5. 1994.

Celotna dejavnost družbe se odslej glasi:
gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in po-
pravila gospodarskih, stanovanjskih in dru-
gih stavb in objektov nizke in visoke grad-
nje doma in v tujini; izvajanje gradbenih
del; montaža in vgraditev napeljav, naprav
in opreme ter izvajanja zaključnih in obrt-
nih del doma in v tujini; gradnja za trg do-
ma in v tujini; projektiranje gradbenih ob-
jektov; izdelava gradbeno tehnične doku-
mentacije; proizvodnja kamna, gramoza in
peska; nadzor nad gradnjo vseh vrst gradbe-
nih objektov; gradbeni inženiring; trgovina
z živilskimi proizvodi na debelo in drobno;
mlečni izdelki in brezalkoholne pijače; sad-
je in zelenjava; alkoholne pijače; meso in
mesni izdelki; razna živila in proizvodi za
hišne potrebe; trgovina z neživilskimi proi-
zvodi; tkanina in konfekcija; surova koža,
volna ipd.; kovinsko in elektrotehnično bla-
go; kemični izdelki, barve, laki; grafična
dejavnost; predelava papirja in sitotisk; pre-
delava plastičnih mas; storitve v cestnem
prometu, prevozi in posojanje avtomobilov;
druga neomenjena industrija; proizvodnja
otroških igrač, očal, svinčnikov, priveskov
ipd.; opravljanje storitev v blagovnem pro-
metu: agencijske, posredniške in zastopniš-
ke storitve s področja poslovanja podjetja,
gradbene storitve; izvajanje storitvene de-
javnosti s področja poslovanja podjetja; po-
sredovanje pri nabavi in prodaji industrij-
skih, kmetijskih in prehrambenih artiklov;
turistično posredovanje; uvoz in izvoz bla-
ga v okviru registrirane dejavnosti podjetja;
živilskih in neživilskih proizvodov, od tega
zlasti surovin, repromaterialov, polproizvo-
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dov, opreme in rezervnih delov za potrebe
podjetja; trgovina z novimi in rabljenimi
vozili, deli in priborom na debelo in drob-
no; promet z nepremičninami in posredova-
nje v prometu z nepremičninami; opravlja-
nje menjalniških poslov; fotografiranje in
razmnoževanje, izdelava fotografskih in
drugih kopij; organizacija in vodenje rent-
a-car službe; komisijski in drugi komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; gostinske storitve: kavar-
ne, točilnice, bari in druge gostinske stori-
tve prodaje hrane, alkoholnih in brezalko-
holnih pijač; uvoz in izvoz blaga in storitev
v okviru maloobmejnega prometa s sosed-
njimi državami; storitve oskrbovanja in pro-
daja v prostih carinskih prodajalnah; stori-
tve marketinga, reklame in ekonomske pro-
pagande ter raziskovanje tujih tržišč.

Rg-14500

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05380 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa SIGA, elektrodela in trgovina, Laze
v Tuhinju, d.o.o., Golice 5c, Laze v Tuhi-
nju, pod vložno št. 1/08465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5415284
Osnovni kapital: 1,527.370 SIT
Ustanovitelj: Železnik Ivan, Laze v Tu-

hinju, Golice 5c, vstop 19. 6. 1990, vložek
1,527.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14501

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05413 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ALBATRADE, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5374839
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelja: Erhovnic Tomaž, vstop

15. 5. 1990 in Erhovnic Barbara, vstop 18.
6. 1993, oba iz Ljubljane, Ane Ziherlove 2,
vložila po 765.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14502

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05530 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa GEOSTUDIO, podjetje za geoteh-
nične raziskave, consulting in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. 5672899
Firma: GEOSTUDIO, podjetje za geo-

tehnične raziskave, consulting in inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: GEOSTUDIO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,599.300 SIT
Ustanovitelja: Pušlar Gregor, Notranje

Gorice, V Voje 14, vstop 3. 9. 1992, vložek

1.199.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrabac Martin, Komen, Komen 94/a, vstop
1. 5. 1994, vložek 40.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-14503

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05559 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TVI SERVIS, vzdrževanje računal-
niške opreme, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljub-
ljana, sedež: Tbilisijska 85, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05256/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št. 5335116
Firma: ADD COMPUTERS, vzdrževa-

nje računalniške opreme, d.o.o., Tbilisij-
ska 85, Ljubljana

Skrajšana firma: ADD COMPUTERS,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 4,943.000 SIT
Ustanovitelji: Dobrin Andrej, Ljubljana,

Peričeva 56; Ipavec Julio, Ljubljana, Fabia-
nijeva 43; Kastelic Stanislav, Škofljica, Hri-
bi 34; Šimenko Darko, Ljubljana, Med-
vedova 5, vsi vstopili 24. 1. 1990, vložili po
1,235.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Dejavnost, vpisana, 16. 3. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in ekspermentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-14505

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05772 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa M & M, družba za inženiring in

projektiranje programske in računalniš-
ke opreme, d.o.o., Trzin, Mengeška 14/b,
Trzin, pod vložno št. 1/02984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5305799
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelj: Maglica Ivan, Trzin, Men-

geška 14/b, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,558.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Metelko Damir, izstop 5. 1. 1994.

Rg-14507

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05784 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa HIDROCONSULTING, podjetje za
raziskave, storitve in zastopanje, d.o.o.,
Dragomer, V Loki 41, Dragomer, Brezo-
vica, pod vložno št. 1/12223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5488206
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mencej Danilo, Ljubljana,

Mucherjeva 6, vstop 11. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornot: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Men-
cej Zvonimir, imenovan 21. 4. 1994, V Loki
41, Dragomer, zastopa družbo brez omeji-
tev kot pomočnik poslovodje.

Rg-14508

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05802 z dne 30. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ZLATKO PROM, podjetje za trgo-
vino, turizem, storitve, uvoz, izvoz in sve-
tovanje, d.o.o., Pečinska 29, Ljubljana
Moste-Polje, pod vložno št. 1/07742/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št. 5395216
Osnovni kapital: 2,409.000 SIT
Ustanovitelji: Škarabot Avrelij st., vlo-

žek 963.600 SIT, Škarabot Avrelij ml., Ška-
rabot Gabrijela in Škarabot Uroš, vložili po
481.800 SIT, vsi iz Ljubljane, Pečinska 29,
vstopili 18. 6. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-14509

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05849 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa EMS CONSULTING, d.o.o., pod-
jetje za inženiring, računalništvo in trgo-
vino, Ljubljana, Resljeva 36, sedež:
Resljeva 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/08304/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benika, deležev, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti, spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5406579
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelji: Sonnenwald Edo, izstop 6.

9. 1993; Sonnenwald Samo, Ljubljana, Res-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 328 Št. 7 – 7. II. 1996

ljeva 36, vstop 1. 8. 1990, vložek 757.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sonnen-
wald Mitja, izstop 28. 4. 1994; Sonnenwald
Bojana, Ljubljana, Resljeva 36, vstop 28. 4.
1994, vložek 757.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sonnenwald Edo, razrešen 6. 9. 1993;
direktorica Sonnenwald Bojana, imenovana
29. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinskimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-

govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize.

Rg-14510

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05888 z dne 21. 3. 1995, pri subjektu
vpisa I.T.R., inženiring tehnoloških revi-
talizacij, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28,
sedež: Medvedova 28, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13712/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5525179
Firma:  I.T.R.,  inženiring  tehnoloških

revitalizacij, d.o.o.,
Skrajšana firma: I.T.R., d.o.o.
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Žibert Gregor, Ljubljana,

Ob žici 3, vstop 11. 9. 1991, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14511

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05891 z dne 31. 1. 1995, pri subjektu
vpisa URBY, čiščenje stanovanjskih in po-
slovnih prostorov, d.o.o., Ljubljana, Ko-
gejeva 16, Ljubljana-Vič, pod vložno št.
1/17165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5604656
Firma: URBI URBANČIČ in Co., pod-

jetje za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: URBI URBANČIČ in
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravno, org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Urbančič Dejan, Ljublja-
na, Kogejeva 16, vstop 7. 4. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Urbančič Marija, Ljubljana,
Rožna dolina c. II/22, vstop 5. 5. 1994, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem;

Oseba, pooblaščena za zastopanje: proku-
ristka Urbančič Marija, imenovana 5. 5. 1994.

Rg-14512

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05900 z dne 13. 3. 1995, pod št. vložka
1/26108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 5844452
Firma: TEH-MAX SENČILA, FRANKO

& HOMAR, proizvodnja in trgovina, d.n.o.,
Mengeš

Skrajšana firma: TEH-MAX SENČILA,
FRANKO & HOMAR, d.n.o., Mengeš,

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeš, Liparjeva 31
Ustanovitelja: Franko Janez, Mengeš, Li-

parjeva c. 31 in Homar Janez, Mengeš, Gro-
beljska cesta 8a, vstopila 26. 4. 1994, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem;

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franko Janez, imenovan 26. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: proizvodnja in pro-
daja senčil; proizvodnja drobnih pohištve-
nih elementov; proizvodnja kovinskih iz-
delkov; trgovina na debelo in drobno z ne-
živilskimi proizvodi iz vseh trgovskih strok.

Dejavnost na področju zunanjetrgovin-
skih poslov: izvoz in uvoz neživilskih proi-
zvodov vseh trgovskih strok; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev.

Rg-14514

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05945 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa LEDE-PLAST, trgovina-proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, Partizanska 31, se-
dež: Letališka 3, Hala D, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04120/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osno-
vnega kapitala, firme, zastopnika s temile
podatki:
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Firma:  LEDE-PLAST,  trgovina-proi-
zvodnja, d.o.o., Letališka ulica 3, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: LEDE-PLAST, d.o.o.,
Letališka ulica 3, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potparić Bogdan, Ljublja-

na, Pohorskega bataljona 213, vstop 25. 1.
1990, vložek 1.500.000 SIT, odgovornost;
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Prokič Miroslava, imenovana 14.
2. 1995, Grosuplje, Kozakova c, 7, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-14515

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05970 z dne 14. 2. 1995, pri subjektu
vpisa SICOM, podjetje za inženiring, raz-
voj, proizvodnjo in marketing računal-
niških, informacijskih in komunikacijskih
sistemov, Ljubljana, d.o.o., Gubčeva 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02932/00 vpi-
salo v sodni registe tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št. 5302927
Sedež Ljubljana, Brnčičeva 3
Osnovni kapital: 12,191.921 SIT
Ustanovitelj: Brank Drago, Ljubljana,

Šubičeva 3, vstop 3. 11. 1989, vložek
12,191.921 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-14517

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05987 z dne 9. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa MASA-FOTO, fotografske storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Malči Beli-
čeve 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/16164/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5600707
Firma: FOTO-ZAPLATIL & Co., Fo-

tografske storitve in trgovina, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: FOTO-ZAPLATIL &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Rimska 14
Ustanovitelj: Zaplatil Marko, Ljubljana,

Malči Beličeve 101, vstop 9. 3. 1992, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Šturm Erika, Ljublja-
na, Vojkova cesta 77, vstop 9. 5. 1994, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šturm Erika, imenovana 9. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: storitve fotoko-
piranja in preslikavanja.

Sedaj se dejavnost glasi: storitve foto-
grafov, izdelava fotografskih in drugih ko-
pij; grafična dejavnost; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; posredniški, agencijski, zastopniški,

komisijski posli na področju blaga in stori-
tev; gostinske storitve prehrane, nastanitve
in druge gostinske storitve; nudenje storitev
občanom za izvajanje športno-rekreativnih
dejavnosti; storitve fotokopiranja in presli-
kavanja.

Rg-14519

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05997 z dne 24. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ANANDA, d.o.o., podjetje za prede-
lavo in proizvodnjo usnja, krzna in usnje-
ne konfekcije, trgovino, zunanjo trgovi-
no, marketing…, Mencingerjeva 33, Lju-
bljana, sedež: Mencingerjeva 33, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5302170
Firma:  ANANDA,  d.o.o.,  podjetje  za

proizvodnjo, trgovino, storitve, gostins-
tvo, turizem in zunanjo trgovino, Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,563.000 SIT
Ustanovitelj: Peterka Jože, izstop 4. 4.

1994; Novosel Mišo, Ljubljana, Mencinger-
jeva 33, vstop 20. 10. 1990, vložek
1,563.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Dejavnost se spremeni in se glasi odslej
v celoti: proizvodnja finalnih izdelkov iz
tekstila v kombinaciji z volno in usnjem;
proizvodnja modnih dodatkov; proizvodnja
embalaže iz lesa, plastike in kovine in prot-
ja; trgovina na drobno in debelo z živilski-
mi proizvodi; trgovina na drobno in debelo
z neživilskimi proizvodi; trgovina na drob-
no z vozili in deli; trgovina na drobno neži-
vilskih proizvodov prek kombijev (potujoča
trgovina); trgovina v reeksportu; trgovina
na stojnicah; trgovina na drobno; trgovina
od vrat do vrat; katalogna trgovina; trgovi-
na po pošti; sejemska prodaja; stojnična tr-
govina; prodaja ob posebnih prilikah za po-
sebne namene; menjalnica; rent a car; eko-
nomska propaganda; storitve; opravljanje
storitev skladiščenja; gostinstvo; turizem;
gospodinjske storitve; organizacija izvedbe
čiščenja; zastopanje tujih partnerjev in kon-
signacija; cestni tovorni promet.

Rg-14520

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06011 z dne 9. 3. 1995, pri subjektu vpisa
OBSESSION OCEAN SPECIALS, d.o.o.,
storitveno podjetje, Ljubljana, Avsečeva
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/14693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev in zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5544386
Firma: OBSESSION, d.o.o., storitveno

podjetje, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.002 SIT
Ustanovitelji: Pehani Gregor, Ljubljana,

Neubergerjeva 12, vstop 21. 1. 1992, vlo-
žek 499.334 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Martinčič Ludvik, izstop 22. 4. 1994;
Košenina Bojan, Medvode, Klanska 3, vstop
21. 1. 1992, vložek 500.334 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; Kozamernik Emil, Ljub-
ljana, Avsečeva 24, vstop 21. 1. 1992, vlo-
žek 500.334 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

 Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Martinčič Ludvik, razrešen 27. 4.
1994; Pehani Gregor, razrešen kot direktor
22. 4. 1994 in imenovan kot zastopnik, ki
zastopa družbo brez omejitev; Kozamernik
Emil, razrešen kot zastopnik 22. 4. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-14521

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06024 z dne 9. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa ARDIS, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Orehovica 18, Izlake, pod vlož-
no št. 1/04586/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5407427
Osnovni kapital: 1,834.530 SIT
Ustanovitelj: Drašlar Jana, vložek

1,433.830 SIT in Drašlar Marko, vložek
400.700 SIT, oba Domžale, Vir, Jurčičeva
7, vstopila, 10. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-14522

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06039 z dne 9. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa KAMELIJA, podjetje za trgovino, po-
sredovanje in zunanjetrgovinske posle,
d.o.o., Valvazorjev trg 9/b, Litija, sedež:
Valvazorjev trg 9/b, Litija, pod vložno št.
1/13166/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5506492
Osnovni kapital: 1,901.896 SIT
Ustanoviteljici: Štefanec Majda, Šmart-

no pri Litiji, Tomazinova 4 in Mešič Majda,
Litija, Maistrova 12, vstopili 29. 7. 1991,
vložili po 950.948 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14523

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06049 z dne 9. 3. 1995, pri subjektu vpisa
CONTING, svetovalni inženiring, d.o.o.,
Domžale, Mačkovci 60, sedež: Mačkovci
60, Domžale, pod vložno št. 1/03799/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5311713
Osnovni kapital: 1,908.295 SIT
Ustanovitelj: Starič Miloš, Domžale,

Mačkovci 60, vstop 1. 12. 1989, vložek
1,908.295 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14530

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06134 z dne 9. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa BRA, podjetje za storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 7, sedež:
Trubarjeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
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1/06864/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme s temile podatki:

Matična št. 5375193
Firma: BRA, podjetje za storitve in tr-

govino, d.o.o.,
Skrajšana firma: BRA, d.o.o.,
Osnovni kapital: 1,587.500 SIT
Ustanovitelj: Zagrnik Bernard, Ljublja-

na, Trubarjeva 7, vstop 10. 4. 1990, vložek
1.587.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14533

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06902 z dne 16. 1. 1995, pri subjektu
vpisa F.V. TRGOVINA, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za trgovino, posredništvo in mar-
keting, Cesta dolomitskega odreda 26 a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15029/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5808928
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelja: Vrečar Franc, Ljubljana,

Cesta dolomitskega odreda 26 a, vstop
10. 1. 1992, vložek 854.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sever Breda, Ljubljana,
Cesta dolomitskega odreda 26, vstop 16. 5.
1994, vložek 854.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Sever Breda, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot
pomočnica direktorja.

Dejavnost se razširi na: druge gostinske
storitve, od tega točenje in priprava brezal-
koholnih in alkoholnih toplih in hladnih pi-
jač in napitkov v bifejih, bistrojih, obrato-
valnicah sezonskega značaja, v restavraci-
jah, točilnicah in okrepčevalnicah ter stori-
tve premičnih prodajnih mest in kioskov,
vinotek in vinotočev ter priprava in nudenje
enostavne hrane.

Dejavnost družbe se odslej glasi: organi-
ziranje in opravljanje trgovinskih storitev
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, vključno z diskontno pro-
dajo na domačem trgu; opravljanje in orga-
niziranje posredniških dejavnosti pri trgovi-
ni na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi na domačem trgu;
marketing; leasing; opravljanje in organizi-
ranje storitev s področja montaže solarnih
in centralnih sistemov ter posredovanje pri
teh poslih na domačem trgu; druge gostin-
ske storitve, od tega točenje in priprava bre-
zalkoholnih in alkoholnih toplih in hladnih
pijač in napitkov v bifejih, bistrojih, obrato-
valnicah sezonskega značaja, v restavraci-
jah, točilnicah in okrepčevalnicah ter stori-
tve premičnih prodajnih mest in kioskov,
vinotek in vinotočev ter priprava in nudenje
enostavne hrane; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; posredovanje v zu-
nanji trgovini; zastopanje tujih firm.

Rg-14534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07088 z dne 24. 3. 1995, pri subjektu

vpisa MDM COMMERCE, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in svetovanje,
Cesta na postajo 64, Brezovica, pod vlož-
no št. 1/11926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika, preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5544718
Firma: MDM COMMERCE KRAM-

BERGER & Co., podjetje za proizvod-
njo, trgovino in svetovanje, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MDM COMMERCE
KRAMBERGER & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Šibeniška 15 a
Ustanovitelja: Mravlje Milena, izstop 10.

5. 1994, Kramberger Saša in Kramberger
Marjanca, oba Ljubljana, Šibeniška 15 a,
vstopila 25. 4. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mravlje Milena, razrešena 10. 5.
1994; zastopnik Mravlje Drago, razrešen 10.
5. 1994; zastopnik Kramberger Saša, ime-
novan 25. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnica Kramberger Marjanca,
imenovana 25. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raazisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije;
4534 Druge instalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, insta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5521 Dejavnosti planinskih in dru-
gih domov; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni pomet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje d.n.

Rg-14535

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07179 z dne 6. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa KO-LES, kovinsko in lesno predeloval-
no podjetje, d.o.o., Kočevje, Mestni log 9,
sedež: Mestni log 9, Kočevje, pod vložno
št. 1/15889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti, firme s temile podatki:

Matična št. 5588197
Firma: KO-LES, kovinsko in lesno pre-

delovalno podjetje, d.o.o., Kočevje
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlovič Antun, Kočevje,

Mestni log 9, vstop 20. 2. 1992, vložek
1,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja, prodaja in popravilo
vseh vrst proizvodov ter opravljanje vseh
vrst storitev iz kovinsko in lesno predelo-
valne stroke, zlasti pa: proizvodnja vseh vrst
orodja, kovinske embalaže, žičnikov, ko-
vic, vijakov in drugega žičnega blaga;
proizvodnja kovinskih stavbnih in drugih
konstrukcij, kovinskega reprodukcijskega
materiala in drugih raznovrstnih kovinskih
izdelkov in blaga za široko porabo, oprav-
ljanje vseh vrst storitev iz kovinsko prede-
lovalne stroke; izdelava drugih izdelkov in
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polizdelkov iz kovine in lesa oz. kovinske
in lesno predelovalne stroke, razrez in spra-
vilo drv.

Naslednje dejavnosti se brišejo: proi-
zvodnja, prodaja in popravilo vseh vrst proi-
zvodov ter opravljanje vseh vrst storitev iz
kovinsko in lesno predelovalne stroke, zla-
sti pa: proizvodnja vseh vrst orodja, kovin-
ske embalaže, žičnikov, kovic, vijakov in
drugega žičnega blaga, proizvodnja kovin-
skih stavbnih in drugih konstrukcij, kovin-
skega reprodukcijskega materiala in drugih
raznovrstnih kovinskih izdelkov in blaga za
široko porabo, opravljanje vseh vrst storitev
iz kovinsko predelovalne stroke, izdelava
drugih izdelkov in polizdelkov iz kovine in
lesa oz. iz kovinske in lesno predelovalne
stroke, uvoz surovin, opreme, rezervnih de-
lov, reprodukcijskega materiala in drugega
blaga za lastne potrebe ter potrebe drugih,
izvoz proizvodov in izdelkov lastne in ko-
operacijske proizvodnje; uvoz in izvoz ne-
živilskih proizvodov.

Rg-14536

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07547 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa PERFECTO, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Marinkov trg 13, sedež: Ma-
rinkov trg 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/21597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5728053
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Andrijevič Miodrag, Ljub-

ljana, Marinkov trg 13, vstop 28. 1. 1993,
vložek 1.514.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07549 z dne 24. 3. 1995, pri subjektu
vpisa KOMPLET, podjetje za inovacije
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šentjakob
41, sedež: Šentjakob 41, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13689/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5541425
Osnovni kapital: 7.290.000 SIT
Ustanovitelja: Štebe-Jenko Janja, vstop

25. 6. 1991 in Štebe Janez, vstop 25. 11.
1993, oba iz Ljubljane, Šentjakob 41, vloži-
la po 3,645.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-14538

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07552 z dne 24. 3. 1995, pri subjektu
vpisa PLOH, mizarstvo, družba z omeje-
no odgovornostjo, Grosuplje, Adamičeva
3c, sedež: Adamičeva 3c, Grosuplje, pod
vložno št. 1/21462/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5726832
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelja: Gorišek Karel, vložek

1,561.000 SIT in Mehle Veronika, vložek

50.000 SIT, oba Grosuplje, Adamičeva 3c,
vstopila 24. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14539

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07553 z dne 24. 3. 1995, pri subjektu
vpisa M – ULTRA, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Leninov trg 1a, Ljubljana, se-
dež: Leninov trg 1a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14317/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5543096
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Smlatič Marko, Ljubljana,

Povšetova 104 a, vstop 5. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14540

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07557 z dne 24. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  FINMAR,  uvoz-izvoz,  inženiring,
marketing, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Kraljeva 48, sedež: Kraljeva 48, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13998/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5540470
Osnovni kapital: 1,798.000 SIT
Ustanovitelj: Omerčević Fahir, Ljublja-

na, Soteška pot 74, vstop 20. 4. 1992, vlo-
žek 1,798.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14541

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07585 z dne 15. 3. 1995, pri subjektu
vpisa SATEKO, podjetje za trgovino in
usluge, d.o.o., Ljubljana, Trg Oktobr-
ske revolucije 1, sedež: Trg Oktobr-
ske revolucije 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13529/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo sedeža, firme, os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5524504
Firma: SATEKO, podjetje za trgovino in

usluge, d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 3
Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 3
Osnovni kapital: 4,647.000 SIT
Ustanovitelj: Djordjević Miodrag, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 3, vstop 24. 9. 1991,
vložek 4,647.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14542

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07589 z dne 15. 3. 1995, pri subjektu
vpisa BWC, trgovina na debelo in drobno
ter intelektualne storitve, d.o.o., Ulica
Ljubljanske brigade 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11561/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo zastop-
nikov, osnovnega kapitala, firme s temile
podatki:

Matična št. 5467136
Firma: BWC, trgovina na debelo

in drobno ter intelektualne storitve,

d.o.o., Ljubljana, Ulica Ljubljanske
brigade 25

Skrajšana firma: BWC, d.o.o., Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Panić Božidar in Panić

Dunja, oba iz Ljubljane, Celovška 142, vsto-
pila 7. 1. 1991, vložila po 751.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Panić Dunja, razrešena 12. 5.
1994; direktor Panić Božidar, imenovan 12.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14545

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07592 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa INDUFLON, trgovina, proizvodnja,
zastopstvo, d.o.o., Medvode, Golo Brdo
18, sedež: Golo Brdo 18, Medvode, pod
vložno št. 1/14667/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št. 5544785
Osnovni kapital: 5,202.000 SIT
Ustanoviteljica: Peškir Olga, Medvode,

Golo Brdo 18, vstop 13. 11. 1991, vložek
5,202.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Peš-
kir Olga, razrešena kot zastopnica 10. 5.
1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Peškir
Duško, razrešen 10. 5. 1994.

Rg-14543

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07590 z dne 15. 3. 1995, pri subjektu
vpisa A.H.R. INTERNATIONAL, d.o.o.,
podjetje za prevozne storitve in posredo-
vanje, Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22733/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo fir-
me, osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5748321
Firma:  A.H.R.  INTERNATIONAL,

d.o.o., podjetje za prevozne storitve in po-
sredovanje, Ljubljana, Dunajska 7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šmic Bojan, Ljubljana-

Šentvid, Bratov Blanč 4, vstop 29. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14547

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07604 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa MICKO, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo tekstilnih izdelkov, trgovino in
marketing, Ljubljana, Bolgarska ul. 19,
sedež: Bolgarska ulica 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08499/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5419824
Firma: MICKO – NOLDA & OSTALI,

d.n.o., proizvodnja in storitve, Ljubljana,
Bolgarska ul. 19



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 332 Št. 7 – 7. II. 1996

Skrajšana firma: MICKO – NOLDA &
OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Nolda Antonija, Ljublja-
na, Bolgarska 19, vstop 1. 9. 1990, vložek
1.800 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Nolda Irena, Ljubljana, Bol-
garska 19, vstop 16. 5. 1994, vložek 200
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-14548

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07608 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa DOMAČIJA PODBOJ, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Velike Lašče, Kaplanova 1, Ve-
like Lašče, pod vložno št. 1/23009/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o., v d.n.o., spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. 5784000
Firma:  DOMAČIJA  PODBOJ  IN

PARTNER, družba za kmetijsko proi-
zvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o., Veli-
ke Lašče

Skrajšana firma: DOMAČIJA PODBOJ
IN PARTNER, d.n.o., Velike Lašče

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Podboj Breda, vstop 21.
4. 1993 in Podboj Tomaž, vstop 17. 5. 1994,
oba Velike Lašče, Kaplanova 1, vložila po

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

Rg-14552

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg. št.
94/07682 z dne 15. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ELKO, podjetje za proizvodnjo in
prodajo električnih in kovinskih izdelkov,
d.o.o., Ribnica, Zapotok 41, sedež: Zapo-
tok 41, Ribnica, pod vložno št. 1/05295/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št. 5332761
Firma: ELKO, podjetje za proizvodnjo

in prodajo električnih in kovinskih izdel-
kov, d.o.o.

Skrajšana firma: ELKO, d.o.o.
Sedež: Ribnica, Kolodvorska 9a
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelja: Lušin Vladislav, Ribnica,

Zapotok 41, vstop 27. 2. 1990, vložek
830.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Andoljšek Franc, Ribnica, Lepovče 5b,
vstop 27. 9. 1990, vložek 830.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-14553

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07694 z dne 15. 3. 1995, pri subjektu
vpisa DIGI DATA, podjetje za razisko-
valno dejavnost, izobraževanje, storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Hrenova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19249/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št. 5633915
Firma: DIGI DATA, podjetje za razi-

skovalno dejavnost, izobraževanje, stori-
tve in trgovino, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Opekarska 11
Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelji: Grilc Matjaž, Kranj, Be-

nedikova 19; KA-MA, d.o.o., Kranj, Juleta
Gabrovška 34; Vugrin Marjana, Kranj, Blei-
weisova 88 in Marolt Nuša, Ljubljana, Jera-
nova 3, vstopili 15. 7. 1992, vložili po
410.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14556

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07703 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa STOP, podjetje za trženje in storitve,
d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Tkalska 3, se-
dež:  Tkalska  3,  Ljubljana-Šentvid,  pod
vložno št. 1/08946/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5425417
Osnovni kapital: 1,525.125 SIT
Ustanovitelj: Turha Drago, Ljubljana-

Šentvid, Tkalska 3, vstop 4. 10. 1990, vlo-
žek 1,525.125 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14557

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07707 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-

sa VALIDE, vrednotenje in knjigovodsko-
računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Kladezna ulica 20, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št. 5742285
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sodnik Alan, Ljubljana, Kla-

dezna ulica 20, vstop 30. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14558

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07708 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa VRBINC, slikopleskarstvo, d.o.o., Škof-
ljica, Albrehtova 56, Škofljica, pod vložno
št. 1/13603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št. 5524962
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrbinc Janez in Vrbinc

Marija, oba Škofljica Albrehtova 56, vsto-
pila 23. 9. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vrbinc Janez, razrešen 18. 5. 1994;
prokurist Vrbinc Janez, imenovan 18. 5.
1994.

Rg-14559

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07712 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa STOJNEV, podjetje za zastopanje in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Metoda Miku-
ža 16, sedež: Metoda Mikuža 16, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14377/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5542634
Osnovni kapital: 1,523.476,44 SIT
Ustanovitelja: Stojnev Ljupčo, vložek

826.476,44 SIT in Stojneva Zlatka, vložek
697.000 SIT, oba iz Ljubljane, M.Mikuža
16, vstopila 30. 12. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-14560

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07713 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa PRO FORM TRADE, podjetje za
ekonomski inženiring, servis in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Vandotova 19, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17491/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5793734
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kren Kregar Majda,

Ljubljana, Vandotova 19, vstop 3. 4. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14563

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07722 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-
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sa  VESOLJČEK,  export - import  in
trgovina, d.o.o., Škofljica, Pijava Gorica
97, sedež: Pijava Gorica 97, Škofljica, pod
vložno št. 1/07749/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5397545
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Ajdovec Franc, Škofljica,

Pijava Gorica 97, vstop 22. 5. 1990, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14564

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07725 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa EMK, d.o.o., podjetje za energetski in-
ženiring, Ljubljana, Brodarjev trg 11, se-
dež:  Brodarjev  trg 11,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21423/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5717981
Osnovni kapital: 1,511.889 SIT
Ustanovitelj: Kobal Milan, Ljubljana,

Brodarjev trg 11, vstop 15. 1. 1993, vložek
1,511.889 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14566

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07737 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa GUMATRADE, odkup in prodaja
rabljenih in protektiranih avtoplaščev,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška 76, sedež: Za-
loška  76,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5653061
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Branko, Ljubljana,

Zaloška 76/a, vstop 19. 3. 1990, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14567

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07739 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa CAPIAPO, podjetje za marketing
in trgovino, d.o.o., Mivka 27, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5526159
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pere Denis, Ljubljana, Lin-

hartova 86, vstop 2. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14568

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07740 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  DMP  TRADE,  zunanja  trgovina,
d.o.o.,  Ljubljana,  Valjhunova  1,  sedež:
Valjhunova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/19610/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, firme s temile
podatki:

Matična št. 5665329
Firma: DMP TRADE, zunanja trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Kolezijska 36

Skrajšana firma: DMP TRADE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kolezijska 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Puc Desanka Marija,

Ljubljana, Kolezijska 36, vstop 31. 7. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14569

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07741 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ALTRAK, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pot k sejmišču 30, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/13193/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5517303
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelić Tomaž, Ljubljana,

Škrabčeva 23 b in Tratnjek Aleš, Ljubljana,
Vojkova 73, vstopila 1. 8. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14571

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07747 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa KUHTA, podjetje za gradbeništ-
vo, trgovino in storitve, d.o.o., Vodice,
Krvavška 18, sedež: Krvavška 18, Vodice,
pod vložno št. 1/07609/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5420482
Osnovni kapital: 2,782.750 SIT
Ustanovitelj: Kuhta Matjaž, Vodice, Kr-

vavška 18, vstop 28. 7. 1993, vložek
2,782.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14572

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07749 z dne 7. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa GRIM – X, podjetje za trgovino z vozi-
li, deli ter popravilo in vzdrževanje vozil,
d.o.o., Ljubljanska cesta 67, Kočevje, pod
vložno št. 1/14305/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št. 5558115
Skrajšana firma: GRIM X, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Lavrič Gordana, Kočev-

je, Željne 32 A, vstop 3. 3. 1994, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

                                             Rg-14574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07751 z dne 8. 3. 1995, pri subjetku vpi-
sa VISIT, podjetje za računalniški inženi-
ring, d.o.o., Mengeš, Liparjeva 4, Men-
geš, pod vložno št. 1/07540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št. 5395747
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Mrak Viktor, izstop 10. 5.

1994; Janež Tomaž, izstop 10. 5. 1994; Stro-

jan Janez, Mengeš, Liparjeva 4, vstop 11. 6.
1990, vložek 1,502.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Mrak Viktor, razrešen 10. 5. 1994;
zastopnik Janež Tomaž, razrešen 10. 5. 1994.

Rg-14576

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07768 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa LATIS, d.o.o., podjetje za trgovino
na debelo in drobno ter storitve, Dobro-
va, Draževnik 10, Dobrova, pod vložno št.
1/23697/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5798787
Osnovni kapital: 1,500.002,70 SIT
Ustanovitelj: Lamovšek Franc, Dobro-

va, Draževnik 10, vstop 27. 5. 1993, vložek
1,500.002.70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14578

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07785 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  ARON,  fotografija  in  marketing,
Ljubljana, d.o.o., Pleteršnikova 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5320283
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Branimir, Ljublja-

na, Žaucerjeva 16, vstop 8. 1. 1990, vložek
1.200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golobič-Božič Marjanca, Ljubljana, Žaucer-
jeva 16, vstop 1. 2. 1991, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14579

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07796 z dne 22. 3. 1995, pri subjektu
vpisa  PANTEON,  šola  za  tuje  jezike,
d.o.o., Vojkova 1, Ljubljana, sedež:
Vojkova  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05112/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5336058
Osnovni kapital: 1,500.200 SIT
Ustanovitelji: Toporišič Andrej, Ljublja-

na, Kržičeva 6, vstop 29. 12. 1989, vložek
635.433,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dabić Nedeljko, Ljubljana, Neubergerjeva 3,
vstop 29. 12. 1989; Sabati Andreja, Ljublja-
na, Lamutova 2, vstop 20. 7. 1993, vložek
635.433,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14581

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07809 z dne 17. 3. 1995. pri subjektu
vpisa E.M.T. inženiring, storitve, trgovi-
na, d.o.o., Velike Bloke, Velike Bloke 54,
Velike Bloke, pod vložno št. 1/18901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, deležev, za-
stopnika s temile podatki:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 334 Št. 7 – 7. II. 1996

Matična št. 5667925
Osnovni kapital: 1,532.321 SIT
Ustanovitelja: Truden Marjan, Nova Vas,

Velike Bloke 38, vstop 5. 2. 1993, vložek
781.483,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kranjc Ludvik, Cerknica, Peščenk 22,
vstop 5. 2. 1993, vložek 750.837,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik, Truden Marjan, razrešen kot za-
stopnik 18. 5. 1994 in imenovan kot direk-
tor, ki zastopa družbo brez omejitev; Kranjc
Ludvik razrešen kot zastopnik 18. 5. 1994
in ponovno imenovan kot zastopnik, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Rg-14583

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07813 z dne 13. 3. 95, pri subjektu vpisa
EKO CONTROLS, inženiring, servisira-
nje in montaža hladilnih, ogrevalnih
in klima naprav, d.o.o., Kamnik, Cesta
treh talcev 15, Kamnik, pod vložno št.
1/11905/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev s temile podatki:

Matična št. 5483085
Osnovni kapital: 1,593.000 SIT
Ustanovitelja: Martinjak Vido, Kamnik,

Matije Blejca 6, vstop 23. 4. 1992; vložek
477.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podgornik Ivan, Kamnik, Cesta treh talcev
15, vstop 6. 2. 1991, vložek 1,115.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14584

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07817 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa EURODEAL, podjetje za finančni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Livada 5, se-
dež: Livada 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/12331/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5487943
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Raner Anton, Ljubljana, Li-

vada 5, vstop 22. 4. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14585

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07823 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ORTOS ortopedsko-tehnični servis,
proizvodnja, trgovina, servis, d.o.o., Ljub-
ljana, Pahorjeva 18, Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/16186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5589665
Osnovni kapital: 2,084.955 SIT
Ustanovitelj: Dobravec Marjan, Ljublja-

na-Črnuče, Pahorjeva 18, vstop 14. 2. 1992,
vložek 2,084.955 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14586

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07825 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ZANKA, podjetje za proizvodnjo
tekstilnih izdelkov, drobne galanterije in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Hladilniška
pot 23, sedež: Hladilniška pot 23, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16017/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5605946
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Anžur Zlata, Ljubljana,

Hladilniška pot 23, vstop 28. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14588

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07829 z dne 28. 2. 1995, pri subjektu
vpisa VITA SANA, d.o.o., svetovalni stu-
dio za zdravo življenje, Ljubljana, Trg
oktobrske revolucije 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07291/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5376688
Firma: VITA SANA, d.o.o., svetovalni

studio za zdravo življenje, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 7
Osnovni kapital: 1,521.300 SIT
Ustanoviteljica: Kresal Katarina, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 7, vstop 1. 8. 1991,
vložek 1,521.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1995: 221 Za-
ložništvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 511 Posredništvo; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-14589

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07836 z dne 6. 3. 1995, pri subjetku vpi-
sa CELESTRA, proizvodno, trgovsko in
transportno podjetje, d.o.o., Litija, Dobo-
vica 18, sedež: Dobovica 18, Litija, pod
vložno št. 1/09541/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5586356
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Celestina Milan, Domžale,

Ljubljanska 91, vstop 15. 10. 1990, vložek
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14592

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07861 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu

vpisa  PENTA,  trgovina  in  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, sedež: Du-
najska 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/16029/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št. 5574552
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Frančiška,

Ljubljana, Puhova 4, vstop 4. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14593

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07863 z dne 16. 3. 1995, pri subjektu
vpisa COMIT, podjetje za consulting,
marketing, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16929/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5593867
Osnovni kapital: 1,503.945,53 SIT
Ustanoviteljica: Brekan Jeriha Andreja,

Ljubljana, Trubarjeva 81, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,503.945,53 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-14596

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07909 z ene 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa ETERNUM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Sneber-
ska 96, Ljubljana, sedež: Sneberska 96,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/22032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o., v d.n.o., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, zastopnika, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile poatki:

Matična št. 5721865
Firma:  ETERNUM,  BOLTA  &

BOLTA, podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ETERNUM, BOLTA
& BOLTA, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bolta Cvetka, vstop 16. 2.
1993 in Bolta Edvard, vstop 23. 5. 1994,
oba Ljubljana-Polje, Sneberska 96, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Bolta Cvetka, imenovana 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Bolta Edvard,
razrešen kot direktor 23. 5. 1994 in imeno-
van za družbenika, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-14598

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08506 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TOAZA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve in turizem, d.o.o., Ort-
nek, Andol 2, sedež: Andol 2, Ortnek, pod
vložno št. 1/23518/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
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gospodarskih družbah, spremembo firme,
deležev, osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št. 5786142
Firma: TOAZA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: TOAZA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustnovitelji: Adamič Peter, Ortnek, An-

dol 2; Zabukovec Andrej, Ortnek, Hudi ko-
nec 6 in Adamič Slavko, Ortnek, Andol 2,
vstopili 1. 6. 1993, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg- 14599

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08508 z dne 22. 2. 1995, pri subjektu
vpisa ZEMLJAK, proizvodnja, transport,
trgovina, d.o.o., Novo Polje C. X/31, Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/11794/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, deležev, osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št. 5486653
Firma: ZEMLJAK, proizvodnja, trans-

port, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Novo Po-
lje C. X/31

Osnovni kapital: 1,771.000 SIT
Ustanovitelja: Zemljak Jože, vložek

1,761.000 SIT in Zemljak Roman, vložek
10.000 SIT, oba Ljubljana-Polje, Novo Po-
lje C. X/31, vstopila 6. 2. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-14600

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08517 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa AGROMARKETING, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, posredovanje, za-
stopanje, nakup in prodajo v trgovinskem
prometu, Ljubljana, Melikova 7, sedež:
Melikova  7,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev s temile podatki:

Matična št. 5326290
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Habjan Alojz, vložek

1,095.875 SIT in Habjan Marko, vložek

404.125 SIT, oba iz Ljubljane, Melikova 7,
vstopila 22. 12. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14603

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08555 z dne 13. 3. 1995, pri subjektu
vpisa KerKo, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo in izdelavo keramičnih proizvo-
dov, trgovina in zastopanje, Ljubljana,
Stožice 17 c, Ljubljana, pod vložno št.
1/16212/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnikov, osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5592194

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Košir Bojan in Košir Ade-
la, oba iz Ljubljane, Stožice 17 c, vstopila
13. 1. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Košir Adela, imenovana 10. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnica direktorja.

Rg-14604

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08556 z dne 6. 3. 1995, pri subjektu vpi-
sa CNIPING, proizvodnja, vijaki, trgovi-
na, d.o.o., Gaberje 27, Dobrova, sedež:
Gaberje 27, Dobrova, pod vložno št.
1/18571/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo skrajšane firme, os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5632315
Skrajšana firma: CNIPING, d.o.o., Ga-

berje
Osnovni kapital: 1,883.396 SIT
Ustanovitelj: Guzelj Janko, Dobrova,

Gaberje 27, vstop 15. 5. 1992, vložek
1,883.396 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14605

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08558 z dne 28. 2. 1995, pri subjektu
vpisa za MAC MVP, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Rožna do-
lina C. XV/17a, sedež: Rožna dolina,
Cesta XV/17a, Ljubljana, pod vložno št.
1/21383 vpisalo v sodni register tega sodiš-
ča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev s temile podatki

Matična št. 5718856
Firma: MAC MVP, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Maček Zvonimira, vlo-

žek 1,200.000 SIT in Maček Barbara, vlo-
žek 300.000 SIT, obe iz Ljubljane, Rožna
dolina C. XV/17a, vstopili 2. 2. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17311

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00365 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  BALA,  Trgovsko  podjetje,  p.o.,
Ljubljana, Slovenska 27, sedež: Sloven-
ska 27, Ljubljana, pod vložno št. 1/00170/
00 vpisalo v sodni register tega sodišča prav-
ne posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in pooblastil zastop-
nika, člane nadzornega sveta in osnovni ka-
pital s temile podatki:

Matična št.: 5024773
Firma: BALA, Trgovsko podjetje, d.d.,

Ljubljana, Slovenska 27
Skrajšana firma: BALA, d.d., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 11,734.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 10. 1. 1995, vložek 11,734.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babnik Frančiška, Ljubljana, Uli-
ca Jana Husa 16, ki od 28. 6. 1994 zastopa
podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rupert Anica,
Gerbec Marinka, Virtič Angela, Stare Mari-
ja in Benedičič Lidija, vstopile 28. 6. 1994.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS-170/0445/94-ijs z dne 10. 1. 1995.
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Pravkar izšlo!

CIVILNI POSTOPKI
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta

ZAKON O IZVRŠILNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Dragice Wedam-Lukič

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU

Ključne zakone, ki določajo pravila igre tako za sodnike kot za stranke na civilnih in

nepravdnih oddelkih sodišč, smo tokrat izdali v eni knjigi Zbirke predpisov. Avtorja

uvodnih pojasnil k zakonoma o pravdnem in izvršilnem postopku pa odgovarjata pred-

vsem na vprašanje, katere določbe omenjenih zakonov, ki veljata že skoraj dvajset let,

sodijo v slovenski pravni red.

Po mnenju prof. dr. Udeta smiselna uporaba bivših zveznih predpisov, o kateri govori

ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Repub-

like Slovenije, vključuje tudi prenos pristojnosti z nekdanjega Zveznega sodišča SFRJ na

Vrhovno sodišče RS. Zaradi tega je pregled smiselne uporabe, ki ga ponuja dr. Ude, toliko

širši.

Poleg tega pa uvodna pojasnila k zakonu o pravdnem postopku opozarjajo tudi na zakone:

o sodiščih, o delovnih in socialnih sodiščih in državnem tožilstvu ter na pooblastila

družbenega pravobranilca, ki posegajo na potek obravnavanja posamezne civilne zadeve.
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