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Sodni register

KOPER

Rg-11571

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01824 z dne 9. 3. 1995 pri subjektu
vpisa INGEN – Gradbeni inženiring, d.o.o.,
Piran, Fornače 33, Piran, pod vložno št.
1/02250/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5513901
Firma: INGEN – Gradbeni inženiring,

d.o.o., Piran
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kralj Miran, Portorož, Pot

pomorščakov 35, vstop 17. 4. 1991, vložek
5,405.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lotski Aleksander, Portorož, Liminjanska
cesta 89/27, vstop 17. 4. 1991, vložek
2,702.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gržinič Lino, Ankaran, Hrvatini 31, vstop
17. 4. 1991, vložek 632.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Raktelj Miloška, Porto-
rož, Sončna pot 23, vstop 17. 4. 1991, vlo-
žek 632.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Starešinič Jože, izstop 2. 4. 1993;
PIMAR, p.o., Piran, v stečaju, izstop 11. 6.
1993; Šuto Trpe, izstop 20. 5. 1994; Rustja
Stanislav, Piran, Marušičeva 2, vstop 2. 4.
1993, vložek 2,127.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-12154

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02411 z dne 10. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa AUDIOVOX, Medicinska
oprema in pripomočki, d.o.o., Sončna pot
14/a, Portorož, pod vložno št. 1/04695/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5835402
Ustanovitelji: Krajnc Matjaž, Piran, Ze-

lenjavni trg 3, vstop 18. 1. 1994, vložek
1,230.173,55 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ujčič Cvetka, Portorož, XXX. divizi-
je 8, vstop 18. 1. 1994, vložek 136.685,95
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tulliach
Egidio, Trst, Via Campanelle 138, vstop 18.
1. 1994, vložek 683.429,75 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ugrin Franco, Trst, Via
Paisiello 5/1, vstop 18. 1. 1994, vložek
683.429,75 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; WOX, d.o.o., Piran, izstop 9. 11. 1994.

Rg-13653

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01204 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPECTA – Notranja in zuna-

nja trgovina in marketing, d.o.o., Koper,
Benčičeva 15, Koper, pod vložno št.
1/02755/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in skrajšane firme, vstop druž-
benika, spremembo vložka družbenika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5562732
Firma: SPECTA – Zeljković Goran &

Dragan, Trgovina in marketing, d.n.o.,
Koper

Skrajšana firma: SPECTA – Zeljković
Goran & Dragan, d.n.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zeljković Goran, Osijek,
J. Huttlera 27B, vstop 9. 1. 1992, vložek
7.200 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Zeljković Dragan, Osijek,
Kozare 4, vstop 4. 4. 1994, vložek 800 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-14342

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00170 z dne 28. 4. 1995 pod št.
vložka 1/04827/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5864771001
Firma: RAPTUS, Turizem, trgovina in

gradbeništvo, d.o.o., Ankaran, Podružni-
ca “GRILL” Portorož

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Portorož, Obala 16/a
Ustanovitelj: RAPTUS, Turizem, trgovi-

na in gradbeništvo, d.o.o., Ankaran, Jadran-
ska c. 25, Kompleks Adria, vstop 31. 1.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drača Milenko, imenovan 31. 1.
1995, Ankaran, Frenkova 8, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1995: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela.

Rg-15466

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01273 z dne 16. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa ANDOR – Proizvodno in trgovin-
sko podjetje, d.o.o., Kozina, Klanec 19/c,
Kozina, pod vložno št. 1/01202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5365171
Firma: ANDOR – Proizvodno in trgo-

vinsko podjetje, d.o.o., Kozina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Maglica Anton, Kozina,

Klanec 19/c, vstop 30. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16606

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02979 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa POOL SERVICE, trgovina in
komercialne storitve, d.o.o., Koper, Ma-
rušičeva 5, Koper, pod vložno št.
1/02925/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, razširi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnika ter
uskladitev ustanovnih aktov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5588766
Firma: MARMOS, trgovina in komer-

cialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARMOS, d.o.o.
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Benjamin, Koper,

Kvedrova 3, vstop 19. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
žič Ratko, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnosti družbe se razširijo z na-
slednjim: gradbeništvo: nizke gradnje, viso-
ke gradnje in hidrogradnje – generalno; za-
ključna, instalacijska in obrtniška dela v
gradbeništvu; tehnično projektiranje in in-
ženiring; gostinske storitve strežbe in nasta-
nitve – generalno.

Dejavnosti družbe so odslej naslednje:
trgovina na drobno in debelo s prehrambe-
nimi in neprehrambenimi proizvodi, razen z
orožjem in oborožitvenimi sredstvi, zdravili
in nevarnimi snovmi; zastopanje, posredo-
vanje, akvizicija, komisijski in drugi ko-
mercialni posli v prometu blaga in storitev;
storitvene menjalnice; marketinške storitve;
storitve reklame in ekonomske propagande;
turistična agencija in turistični biro; organi-
ziranje sejmov, kulturnih in zabavnih prire-
ditev, seminarjev, kongresov, simpozijev;
gradbeništvo: nizke, visoke in hidro gradnje
– generalno; zaključna, instalacijska in obrt-
niška dela v gradbeništvu; tehnično projek-
tiranje in inženiring; gostinske storitve strež-
be in nastanitve – generalno.

Rg-17185

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00560 z dne 28. 6. 1995 pod št.
vložka 1/04927/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904277
Firma: VODIŠEK, gostinsko in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VODIŠEK, d.o.o.,

Koper
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Vanganelska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodišek Rajmund in Vo-

dišek Marija, oba Koper, Vegova 2, vstopi-
la 22. 5. 1995, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vodišek Rajko, imenovan 22. 5. 1995,
Koper, Vegova 2, zastopa družbo brez ome-
jitev; Vodišek Samo, imenovan 22. 5. 1995,
Koper, Vegova 2, kot manager zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 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; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje.

Rg-18202

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00068 z dne 10. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa HAJDER, Gradbeništvo-viso-
ka in nizka gradnja, d.o.o., Izola, Cona
mestne obrti, hala B5, Izola, pod vložno
št. 1/01677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, za-
stopnikov in naslova družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5436028
Sedež: Izola, Polje 5
Ustanovitelja: Ružnić Hilmo, Izola, Dre-

vored 1. maja 15, vstop 8. 9. 1990, vložek
46.940 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hajder Sead, Izola, Zvonimira Miloša 6,
vstop 9. 9. 1994, vložek 1,805.111 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ružnić Hilmo, razrešen 12. 1. 1995;
družbenik Hajder Sead, razrešen 12. 1. 1995
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,

železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finanči za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-21197

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00014 z dne 15. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna druž-
ba, d.d., Koper ADRIATIC – Assicurazio-
ni S.p.A., Capodistria, Ljubljanska c. 3a,
Koper, pod vložno št. 1/01555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Blažič Matija, razrešen 1. 1. 1995;
direktor Miklavčič Mirko, imenovan 1. 1.
1995, Koper, Cesta na Žanej 7, Pobegi, kot
glavni direktor zastopa neomejeno, razen v
prometu z nepremičninami ter pri nabavi
opreme večje vrednosti, omejeno s sklepi
upravnega odbora.

Rg-21538

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00765 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAREX, trgovina na debelo in
drobno, uvoz in izvoz ter zastopanje,
d.o.o., Koper, Pristaniška 3, Koper, pod
vložno št. 1/03821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, sedeža, spremem-
bo družbenikov in zastopnikov ter uskladi-
tev osnovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5842867
Firma: SKRT Zdravko in Suzana – tr-

govina na debelo in drobno, uvoz in izvoz
ter zastopanje, d.n.o., Koper
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Partizanska 8e
Ustanovitelja: Skrt Zdravko, vstop

16. 11. 1992 in Skrt Suzana, vstop 6. 5.
1994, oba Koper, Kvedrova 9, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Skrt Suzana, imenovana 6. 5. 1994,
Koper, Kvedrova 9, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-21544

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00968 z dne 17. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa GSG, Trgovina, finančne sto-
ritve in posredovanje, d.o.o., Koper, Ve-
gova 25/a, Koper, pod vložno št.
1/03494/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
deležev ter spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5677084
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Miglioranza Sonja, Mi-

glioranza Giovanni in Miglioranza Gianni,
vsi Koper, Vegova 25/a, vstopili 13. 9. 1992,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Mi-
glioranza Sonja, razrešena 6. 5. 1994 kot
v.d. direktorja in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev; Miglioran-
za Giovanni, razrešen 6. 5. 1994 in imeno-
van za namestnika direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Miglioranza Gianni,
razrešen 6. 5. 1994 in imenovan za namest-
nika direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnosti družbe se glasijo: trgovina
na drobno in debelo z neživilskimi in živil-
skimi proizvodi, tehničnega blaga in opre-
me; posredovanje, zastopanje in komisijski
posli v prometu blaga in storitev; promet z
nepremičninami; gostinske storitve prehra-
ne in nastanitev; turistično agencijsko po-
sredovanje; prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu; organiziranje športno-rekrea-
tivnih, zabavnih, kulturnih in drugih tek-
movanj in prireditev; nakup, prodaja,
proizvodnja, distribucija, izposojanje in
predvajanje video in filmov domače in tuje
proizvodnje; vodenje finančnih in računo-
vodskih storitev; opravljanje gradbenih in
intalacijskih storitev; marketing (storitve re-
klam in ekonomske propagande); ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve in
svetovanje; najemanje in izvajanje vseh vrst
obrtniških in drugih proizvodnih storitev ob-
čanom in pravnim osebam; opravljanje me-
njalnih poslov; druge neomenjene storitve,
od tega tiskanje, razmnoževanje in fotoko-
piranje; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov, tehničnega blaga in opre-
me; uvoz in izvoz video, filmov in avdiovi-
zualne opreme, storitev in reklam; uvoz in
izvoz domačih in tujih vin ter drugih alko-
holnih pijač; točenje alkoholnih in brezal-
koholnih pijač.

Rg-21559

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01542 z dne 29. 8. 1995 pri sub-

jektu vpisa SCARBO, import-export, ko-
mercialne in tehnične storitve, d.o.o., Ško-
fije, Spodnje Škofije 207, Škofije, pod
vložno št. 1/02353/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo naslova
pri družbenikih, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov, spremembo deležev, uskla-
ditev ustanovnega akta in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5511925
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Toni, Elerji, Elerji

22/a, vstop 7. 5. 1991, vložek 902.647 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SCARPIS s.p.a.,
Italia, Via Dogana 21 Pordenone, vstop
7. 5. 1991, vložek 15.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Božič Majda, Elerji, Elerji
22/a, vstop 7. 5. 1991, vložek 582.353 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Božič Toni, imenovan 21. 5. 1994,
Elerji, Elerji 22/a.

Rg-21563

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01744 z dne 23. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KODA – Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Koper, Za gradom 14, Koper, pod
vložno št. 1/00839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov in de-
ležev, razširitev dejavnosti in spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5319692
Firma: GRGIČ & PAMIČ, računovod-

sko–knjigovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GRGIČ & PAMIČ,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Grgič Darko, izstop 11. 5.

1994; Grgič Nives, Koper, Za gradom 14,
vstop 11. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Pamič Irena, Koper, Kampel 86, vstop 11.
5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Grgič Nives, razrešena 24. 5. 1994 in
imenovana za družbenico, ki zastopa druž-
bo samo skupaj z drugimi družbeniki; druž-
benica Pamič Irena, imenovana 24. 5. 1994,
zastopa družbo samo skupaj z drugimi druž-
beniki.

Dejavnosti družbe se razširijo z nasled-
njim: turistična agencija in turistični biro;
gostinske storitve strežbe in nastanitve –
generalno; trgovina na debelo z živili in
neživili v tranzitu; leasing posli z nepre-
hrambenimi proizvodi; špedicija.

Družba bo odslej opravljala tele dejav-
nosti: trgovina na debelo in drobno s pre-
hrambenimi in neprehrambenimi proizvodi;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; storitve reklame in ekonomske
propagande; cestni prevozi blaga; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; neomenjene storitve
na področju prometa; vodenje finančno-ra-
čunovodskega poslovanja; posredovanje,
razvoj in servisiranje računalniškega soft-
wara in hardwara; finančni inženiring in po-
sredovanje; investicijski inženiring in sve-

tovanje; finančni posli, razen bančnih po-
slov; davčno svetovanje; revizorstvo po po-
godbi; turistična agencija in turistični biro;
gostinske storitve strežbe in nastanitve –
generalno; trgovina na debelo z živili in
neživili v tranzitu; leasing posli z nepre-
hrambenimi proizvodi; špedicija.

Rg-21566

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01770 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIND, Podjetje za zunanjo
trgovino, d.o.o., Sežana I. Tankovske bri-
gade 9, Sežana, pod vložno št. 1/00967/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5333881
Firma: MIND, Podjetje za zunanjo tr-

govino, d.o.o., Sežana, Partizanska 37a,
Sežana

Sedež: Sežana, Partizanska 37a
Osnovni kapital: 3,071.000 SIT
Ustanovitelja: Čepak Marko, Sežana,

Pinka Tomažiča 2, vstop 22. 12. 1989, vlo-
žek 1,535.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Paliska Bole Ines, Sežana, I. Tankov-
ske brigade 6, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,535.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21567

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01771 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALLEGRIA, Trgovsko in sto-
ritveno uvozno-izvozno podjetje, d.o.o.,
Božidarja Jakca 22a, Portorož, pod vlož-
no št. 1/01218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, spremembo tipa poobla-
stila zastopnika in meje njegovih pooblastil
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5366054
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Babovič Marina in Božič

Gianni, oba Koper, Semedela 18, vstopila
26. 12. 1990, vložila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Božič Gianni, razrešen 9. 5. 1994 in
imenovan za prokurista.

Rg-21569

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01792 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ENOVARIA TRADING, d.o.o.,
zunanja in notranja trgovina, Sežana,
Vojkova 4, Sežana, pod vložno št.
1/02902/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, izstop družbenika, spremembo de-
javnosti, spremembo tipa zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5584132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zajec Božidar, Sežana, Ce-

sta na Lenivec 16, vstop 15. 1. 1992, vložek
562.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krt Jasmina, Sežana, Šmarje pri Sežani 22c,
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vstop 15. 1. 1992, vložek 562.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sartor Alfeo, Or-
melle, Italia, Via Guizza 3, vstop 15. 1.
1992, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Montesel Damiano, izstop 24. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zajec
Božidar, razrešen kot v.d. direktorja 30. 5.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se spremeni, tako da
se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi v ce-
loti; posredovanje pri organiziranju poto-
vanj, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev; leasing delovnih sredstev; storitve
reklame in ekonomske propagande; neome-
njene storitve na področju prometa – po-
sredništvo, komisijski posli na področju pro-
meta blaga in storitev; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; knjigovod-
ske storitve in obdelava podatkov; grafični
inženiring; franchising; posredovanje v ko-
mercialnih poslih, industrijskih in finančnih
poslih, vključno s posredovanjem pri poslih
nepremičnin; kompenzacijski posli; medna-
rodna špedicija; zastopanje tujih firm in kon-
signacija; menjalniški posli; gostinske sto-
ritve prehrane, nastanitve in druge gostin-
ske storitve (krčme, bari); organizacija in
posredovanje pri organizaciji javnih zabav-
nih, kulturnih in športnih prireditev in tek-
movanj; maloobmejni promet s Hrvatsko,
Madžarsko, Avstrijo in Italijo; svetovanje
in storitve na področju vinogradništva.

Rg-21579

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01884 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TU-MI, d.o.o., šivanje tekstil-
nih izdelkov in modnih dodatkov, trgovi-
na in storitve, Pivka, Kosovelova 12, Piv-
ka, pod vložno št. 1/03153/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, vstop druž-
benika, povečanje osnovnega kapitala, vlož-
kov, vstop zastopnika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5857970
Firma: TU-MI, šivanje tekstilnih izdel-

kov in modnih dodatkov, trgovina in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: TU-MI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Almira, Pivka, Ko-

sovelova 12, vstop 18. 3. 1992, vložek
828.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Franc, Pivka, Kosovelova 12, vstop
30. 5. 1994, vložek 861.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Turk Franc, imenovan 1. 6. 1994.

Rg-21582

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01908 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARIMEX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Koper, Kopališko
nabrežje 4, sedež: Kopališko nabrežje 4,
Koper, pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, družbenikov, povečanje osnovne-

ga kapitala in vložkov, spremembo dejav-
nosti in zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5296854
Firma: MARIMEX, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MARIMEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,255.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmina Janko, izstop

20. 6. 1994; Klabjan Jordan, izstop 20. 6.
1994; Rodman Moreno, Koper, Cesta na
Markovec 14, vstop 20. 6. 1994, vložek
2,127.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kosmina Igor, Koper, Letoviška pot 12,
vstop 20. 6. 1994, vložek 2,127.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rodman Moreno, imenovan 21. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti se spremenijo in so odslej:
trgovina na drobno in debelo z živili in ne-
živili; trgovina na debelo z živili in neživili
v tranzitu; zastopanje, posredovanje, komi-
sijski in drugi komercialni posli v prometu
blaga in storitev; ekonomsko in organizacij-
sko svetovanje in inženiring; finančni inže-
niring; finančne storitve, razen bančnih po-
slov; investicijski inženiring in svetovanje;
storitve organiziranja ustanavljanja, vode-
nja in saniranja podjetij; zbiranje, posredo-
vanje in prodaja poslovnih informacij; sto-
ritve obdelave podatkov; izdelava razvojnih
in investicijskih programov ter izdelava pla-
nov, organizacijskih, tehnoloških in eko-
nomskih programov, študij in analiz; izde-
lava in servisiranje računalniških progra-
mov; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; marketinške storitve; rent-a-car;
gostinske storitve namestitve in strežbe hra-
ne in pijače; turistično posredovanje; turi-
stični inženiring; popravilo ter vzdrževanje
plovnih objektov; izposojanje plovil s kr-
marjem in brez krmarja; storitve športno
rekreacijskega centra ter organiziranja
športnih tečajev in prireditev; organiziranje
kulturnih in zabavnih prireditev, seminar-
jev, kongresov, simpozijev, ipd., opravlja-
nje menjalniških poslov; oskrbovanje plo-
vil; špedicija; prevoz potnikov in blaga v
pomorskem in cestnem prometu; prometno
agencijski posli.

Rg-21595

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02094 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa SKAT, d.o.o. – Trgovina, koo-
peracija, agencija, Izola, Elvire Vatovec
4, sedež: Elvire Vatovec 4, Izola, pod vlož-
no št. 1/03189/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5629365
Firma: SKAT, d.o.o. – Trgovina, koo-

peracija, agencija, Izola, Polje 5i
Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 9,580.948 SIT
Ustanovitelj: Marketing Galeb, d.o.o.,

Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 14. 4. 1992,
vložek 9,580.948 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21598

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02392 z dne 21. 8. 1995 pod št.
vložka 1/04951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz TS Ljubljana, spre-
membo firme, sedeža, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5497442
Firma: BORMA – trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: BORMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Cesta na Markovec 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škrlec Marija, Ljublja-

na, Svetčeva 8, vstop 18. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škrlec Marija, imenovana 18. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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 debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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.

Rg-21599

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02432 z dne 25. 8. 1995 pod št.
vložka 1/04958/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5875986
Firma: DAVIDOVIČ IVO & LJU-

BINKA, d.n.o., Izola, kmetijstvo, trgovi-
na in gostinstvo

Skrajšana firma: DAVIDOVIČ IVO &
LJUBINKA, d.n.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Izola, Plenčičeva 2
Osnovni kapital: 16.200 SIT
Ustanovitelja: Davidovič Ivo, Skender

Vakuf, Vitovlje 13, vstop 18. 11. 1994, vlo-
žek 8.100 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Davidovič Ljubinka,
Laktaši, Slatina b. št., vstop 18. 11. 1994,
vložek 8.100 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Davidovič Ivo, imenovan 18. 11. 1994,
zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o odsvajanju nepre-
mičnin, ki jih lahko sklene le na podlagi
sklepa skupščine; Davidovič Ljubinka, ime-
novana 18. 11. 1994, kot namestnica direk-
torja zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvajanju
nepremičnin, ki jih lahko sklene le na pod-
lagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo 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 vozili, 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cesti tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-21608

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02705 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa PIREX, izvozno uvozno pod-
jetje, d.o.o., Koper, Pristaniška 31,
PIREX, export-import, s.r.l., Capodistria,
Via del Porto 31, Pristaniška 31, Koper,
pod vložno št. 1/03970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, družbenikov, zastopnika, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5745942
Firma: VIMAR PLAST, zastopanje in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VIMAR PLAST, d.o.o.
Sedež: Koper, Pristaniška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Skupnost Italijanov – Co-

munita degli Italiani Giuseppe Tartini, iz-
stop 8. 12. 1994; Kala, d.o.o., Koper, izstop
8. 12. 1994; Kocjančič Edi, Šmarje pri Ko-
pru, Šmarje 12b, vstop 8. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Salvadori Giulio, Bologna, Strada Maggio-
re 82, vstop 8. 12. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čehovin Mladen, razrešen 8. 12.
1994; direktor Kocjančič Edi, imenovan
8. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21609

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02714 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa VINAKOPER, Podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo vina, d.o.o., VINA-
KOPER, Impresa per la produzione e
vendita del vino, s.r.l., Capodistria, se-
dež: Šmarska c. 1, Koper, pod vložno št.
1/011750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, razšritev dejavnosti ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5358531
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995

01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih je-
dilnih maščob; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 2852 Splošna meha-
nična dela; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona, 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-

kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-21615

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00311 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MANTISA, računalniške sto-
ritve, trgovina, uvoz izvoz, d.o.o., Porto-
rož, Liminjanska c. 78, sedež: Liminjan-
ska c. 78, Portorož, pod vložno št.
1/03992/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova, družbenikov, zastopnikov in
meje pooblastil, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka ter uskladitev akta s temile
podatki:

Matična št.: 5744857
Firma: BOWLING BAR – turizem, go-

stinstvo in trgovina Portorož, d.o.o.
Skrajšana firma: BOWLING BAR Por-

torož, d.o.o.
Sedež: Portorož, Obala 24
Ustanovitelji: Peroša Lidija in Peroša Iz-

tok, oba izstopila 25. 3. 1995; Kranjec Jo-
sip, Portorož, Kampolin 65, Lucija, vstop
25. 3. 1995, vložek 662.519 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Legovič Slavko, Porto-
rož, Obala 124, Lucija, vstop 25. 3. 1995,
vložek 662.519 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Đukič Boro, Portorož, Čokova ulica
5, Lucija, vstop 25. 3. 1995, vložek 662.519
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Peroša Lidija, razrešena 25. 3.
1995; družbenik Peroša Iztok, razrešen
25. 3. 1995; direktor Kranjec Josip, imeno-
van 25. 3. 1995, zastopa in predstavlja druž-
bo ter sklepa vse pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb o
nakupu, prodaji, zamenjavi ali obremenitvi
nepremičnin, osnovnih sredstev in kreditnih
pogodb, ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7440 Ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-21619

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00554 z dne 18. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa BONEX, uvoz – izvoz, d.o.o.,
Koper, Pristaniška 8, Koper, pod vložno
št. 1/04383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, spremembo vlož-
kov, naslova družbenice in zastopnice,
uskladitev dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji in vstop zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5838428
Ustanovitelja: Schoner Neva, Koper, Ili-

rija 29, vstop 4. 5. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapun Sto-
jan, Izola, A. Valenčiča 10, vstop 13. 4.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ossich Rino, izstop 29. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Schoner Neva, razrešena 29. 5.
1995; direktor Schoner Bojan, imenovan 29.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1995: 0501
Ribištvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
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na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-21620

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00555 z dne 21. 8. 1995 pod št.
vložka 1/04383/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5838428001
Firma: BONEX, uvoz-izvoz, d.o.o., Ko-

per – Poslovna enota Ljubljana, Adamič-
Lundrovo nabrežje 3-5

Skrajšana firma: BONEX, d.o.o., Koper
– Poslovna enota Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Adamič-Lundrovo

nabrežje 3-5
Ustanovitelj: BONEX uvoz-izvoz, d.o.o.,

Koper, Pristaniška 8, vstop 29. 5. 1995, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Schoner Bojan, imenovan 29. 5. 1995,
Koper, Pobegi, Ilirija 29, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci.

Rg-21621

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00562 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FARCOM, farmacija, kozme-
tika, consulting, export-import, Izola,
Korte 12h, d.o.o., sedež: Korte b. št., Izo-
la, pod vložno št. 1/04022/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, spremembo na-
slova pri družbenici in zastopnici ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5760879
Firma: FARCOM, farmacija, kozmeti-

ka, consulting, export-import, Izola, Kor-
te 12h, d.o.o.

Sedež: Izola, Korte 12h
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Košir Helena, Izola,

Korte 12h, vstop 11. 1. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21624

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00706 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FARCOM, farmacija, kozme-
tika, consulting, export-import, Izola,
Korte 12h, d.o.o., sedež: Korte 12h, Izola,
pod vložno št. 1/04022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in uskladitev dejavnosti po
standardni klasifikaciji s temile podatki:

Matična št.: 5760879
Firma: FARCOM, farmacija, kozmeti-

ka, trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: FARCOM, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1995: 1586

Predelava čaja in kave; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-23466

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00620 z dne 13. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEMPO – Export, import, tr-
govina in transport, d.o.o., Tomaj, Tomaj
1, Dutovlje, pod vložno št. 1/01683/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo naslova pri družbeniku, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5442974
Osnovni kapital: 1,827.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Dragotin-Albin, Du-

tovlje, Tomaj 1, vstop 23. 10. 1990, vložek
1,773.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Suša Marjan, Sežana, Cesta na Lenivec 20,
vstop 23. 10. 1990, vložek 27.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Černe Jožica, Du-
tovlje, Tomaj 1, vstop 23. 10. 1990, vložek
27.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23468

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01008 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa RUBIKON, podjetje za infor-
macijski inženiring, d.o.o., Postojna, Tr-
žaška cesta 24, sedež: Tržaška cesta 24,
Postojna, pod vložno št. 1/00723/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5295297
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Pavčič Damijan, Postojna,

Cesta v Staro vas 3, vstop 5. 3. 1991, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23472

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01216 z dne 12. 9. 1994 pri sub-
jektu vpisa MAT-COMPANY, podjetje za

storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Skopo, Skopo 63c, Dutovlje, pod vložno
št. 1/04647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5804230
Osnovni kapital: 1,939.715 SIT
Ustanovitelj: Ferjančič Matjaž, Vipava,

Bevkova ul. 20, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,939.715 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23473

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01229 z dne 13. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa LISJAK – Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Portorož, Letoviška 18, Porto-
rož, pod vložno št. 1/03620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, naslova pri družbeniku, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5688604
Sedež: Portorož, Obala 114/18
Osnovni kapital: 3,105.000 SIT
Ustanovitelj: Lisjak Marjan, Portorož,

Seča 47, vstop 31. 7. 1992, vložek 3,105.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23474

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01251 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa MARIBEL – Gostinstvo, turizem
in trgovina, d.o.o., Strunjan, Strunjan
148, Strunjan, pod vložno št. 1/03904/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5733812
Osnovni kapital: 3,540.000 SIT
Ustanovitelja: Curk Zvonimir, Portorož,

Kogojeva 13, vstop 5. 1. 1993, vložek
1,770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lapajne Valter, Portorož, Vojkova 11, vstop
5. 1. 1993, vložek 1,770.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-23478

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01444 z dne 8. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELMES KLABJAN, pro-
izvodnja, trgovina, inženiring, servis,
d.o.o., Pobegi, Ilirija 12, Koper, sedež:
Pobegi, Ilirija 12, Koper, pod vložno št.
1/03334/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5843472
Firma: ELMES, družba za proizvod-

njo, trgovino, inženiring, servis, d.o.o.,
Vojkovo nabrežje 9, Koper

Skrajšana firma: ELMES, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 9
Osnovni kapital: 2,260.085 SIT
Ustanovitelj: Klabjan Pavel, Koper, Po-

begi, Ilirija 12, vstop 7. 4. 1992, vložek
2,260.085 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-23479

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01493 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa FANCY – turizem, gostinstvo, tr-
govina, izvoz, uvoz, d.o.o., Portorož, Oba-
la 20a, Portorož, pod vložno št. 1/01687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5436249
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Rajkovič Nikola, Porto-

rož, Liminjanska 87, vstop 10. 12. 1990,
vložek 1,542.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23480

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01496 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa COLLEGE – jezikovna delavni-
ca, d.o.o., Portorož, Liminjanska 77, Lu-
cija, Portorož, pod vložno št. 1/02070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5521068
Sedež: Portorož, Božidarja Jakca 8
Osnovni kapital. 1,662.000 SIT
Ustanoviteljica: Grošelj Anita, Portorož,

Liminjanska 77, Lucija, vstop 10. 1. 1991,
vložek 1,662.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23481

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01497 z dne 12. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PROACQUA – investicijsko
razvojni inženiring, marketing in zasto-
panje, d.o.o., Koper, Kumarjeva 1, Ko-
per, pod vložno št. 1/03683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
naslova pri družbeniku ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5704260
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Turšič Primož, Koper, Ku-

marjeva 1, vstop 16. 11. 1992, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sellibara Gilberto, Umag, Istarska 47, vstop
16. 11. 1992, vložek 600.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Guštin Josip, Koper, Bi-
dovčeva 14, vstop 16. 11. 1992, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23483

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01511 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIN, svečarstvo, export-import,
trgovina, consulting, d.o.o., Orehek 31,
Prestranek, sedež: Orehek 31, Prestranek,
pod vložno št. 1/01259/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
dopolnitev dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5372828
Firma: MIN, trgovina, storitve in pro-

izvodnja, d.o.o., Orehek 31, Prestranek
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Karbič Miran in Karbič

Inelda, oba Prestranek, Orehek 22, vstopila
3. 4. 1990, vložila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnosti družbe se dopolnijo s: finanč-
no računovodske storitve; geodetske stori-
tve.

Dejavnosti družbe se odslej glase: pro-
izvodnja sveč, stenjev in drugih izdelkov iz
parafina; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; finanč-
no, ekonomsko in organizacijsko svetova-
nje; storitve raziskovanja trga (marketing),
ekonomska propaganda in reklama; posred-
ništvo in komisijski posli na področju pro-
meta blaga in storitev.

Na področju zunanjetrgovinskega pro-
meta opravlja tele posle: zunanja trgovina z
živilskimi in neživilskimi proizvodi: izvoz
in uvoz blaga iz oddelkov I-XVIII (poglav-
ja 1-92) in oddelkov XX in XXI (poglavja
94-97) carinske tarife – generalno in po ma-
loobmejnem sporazumu; posredništvo in ko-
misijski posli na področju mednarodnega
prometa blaga in storitev; finančno računo-
vodske storitve; geodetske storitve.

Rg-23484

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01539 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOPIS, Trženje in organizira-
nje poslovnih informacijskih sistemov,
d.o.o., Koper, Ravne 6, sedež: Ravne 6,
Pridvor, Koper, pod vložno št. 1/00720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, preime-
novanje ulice in kraja, spremembo družbe-
nikov, zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5296668
Firma: TALOS International, informa-

cijske tehnologije, trgovina, storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: TALOS International,
d.o.o.

Sedež: Koper, Tomažiči 13, Sv. Anton
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zadel Peter, Koper, To-

mažiči 13; Babič Vojko, Ankaran, Larisova
10; Pečar Marjan, Koper, Klaričeva 16E in
Furlanič Valter, Koper, Kampel 25B, vsi
vstopili 10. 10. 1989, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Zorko
Zoran, izstop 22. 5. 1994; Pečar Pavel, iz-
stop 22. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Za-
del Peter, razrešen kot v.d. direktorja 22. 5.
1994 in imenovan za direktorja, sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji
ali zamenjavi nepremičnin in osnovnih sred-
stev ter najemanju kreditov, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa skupščine; Ba-
bič Vojko, imenovan 22. 5. 1994, kot fi-
nančni direktor sklepa vse pogodbe v imenu
in za račun družbe brez omejitev, razen po-
godb o nakupu, prodaji ali zamenjavi nepre-
mičnin in osnovnih sredstev ter najemanju
kreditov, ki jih lahko sklene le na podlagi
sklepa skupščine; Furlanič Valter, imeno-
van 22. 5. 1994, kot komercialni direktor
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o naku-
pu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin in
osnovnih sredstev ter najemanju kreditov,
ki jih lahko sklene le na podlagi sklepa skup-
ščine.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 4531 Električne inštalacije; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
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zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-23485

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg
št. 94/01544 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MICOM MARCUS – marketing in
trgovina, d.o.o., Koper, Belveder b. št. se-
dež: Belveder b. št. Koper, pod vložno št.
1/04417/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5804426
Firma: MICOM MARCUS – marke-

ting in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MICOM MARCUS,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ostojič Miladin, Koper, Se-

medela 11, vstop 10. 5. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23488

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01783 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa AJDA – Podjetje za proizvodnjo
in prodajo kruha, krušnih izdelkov in pe-
civa, d.o.o., Ankaran, Rudija Mahniča 10,
Ankaran, pod vložno št. 1/00994/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5340306
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matkovič Boris, Ankaran,

Rudija Mahniča 10, vstop 3. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23489

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01787 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KLARA, trgovsko podjetje,
Obala 122, Portorož, d.o.o., sedež: Obala
122, Portorož, pod vložno št. 1/01606/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5460859
Osnovni kapital: 1,527.200 SIT
Ustanoviteljica: Benčina Klara, Portorož,

Obala 122, vstop 17. 4. 1990, vložek
1,527.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23491

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01810 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOSEZE, Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Ilirska Bistrica, Koseze
8/a, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/01186/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo dejavnosti, pooblastil
zastopnikov ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5369991
Osnovni kapital: 2,040.000 SIT
Ustanovitelji: Pugelj Marta, Pugelj Gre-

gor in Pugelj Jernej, vsi Ilirska Bistrica, Ko-
seze 8/a, vstopili 17. 1. 1990, vložili po
680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pugelj Jernej, razrešen kot direktor in
dne 11. 6. 1994 imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; Pugelj Gre-
gor, razrešen kot namestnik direktorja in
dne 11. 6. 1994 imenovan za namestnika
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo, tudi v tranzitu;
trgovina z neživilskimi proizvodi na drob-
no; trgovina z živilskimi proizvodi na debe-
lo, tudi v tranzitu; trgovina z živilskimi pro-
izvodi na drobno; trgovina z mešanim bla-
gom na debelo in na drobno; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev;
špediterske storitve; konsignacijska prodaja
blaga; menjava tujih valut; maloobmejni
promet z Italijo.

Rg-23492

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01832 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa JOY, export-import, trgovina in
zastopanje, d.o.o., Koper, Pristaniška 14,
Koper, pod vložno št. 1/03131/00 vpisalo v
sodni register tga sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, uskladitev
ustanovnega akta in prokuro s temile po-
datki:

Matična št.: 5625122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sabadin Marta, Italia, Via

dei Porta 7, Trst, vstop 20. 3. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sabadin (por. Stanco) Sava, Italia, Via Gri-
delli 4, Trst, vstop 20. 3. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markežič Palmira, Škofije, Spodnje Škofije

136a, vstop 20. 3. 1992, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Markežič Palmira, imenovana
27. 5. 1994.

Rg-23494

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01917 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa LAGUNA COMMERCE, turi-
zem in gostinstvo, d.o.o., Sečovlje Pare-
cag 25, Sečovlje, pod vložno št. 1/02105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov in deležev, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, razši-
ritev dejavnosti in spremembo zastopnika
ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5508398
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šeško Lilijana, vstop

12. 2. 1991 in Šeško Stanislav, vstop 25. 5.
1994, oba Parecag, Parecag 25, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šeško Stanislav, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti se razširi s: kozmetičarske in
frizerske storitve.

Dejavnosti so odslej: trgovina na drobno
in debelo s prehrambenimi in neprehrambe-
nimi proizvodi, vozili, deli in opremo za
vozila, nafto in naftnimi derivati ter indu-
strijskimi odpadki; zastopanje, posredova-
nje, akvizicija, komercialni in komisijski po-
sli v prometu blaga in storitev; storitve go-
stinske namestitve: hoteli, moteli, penzioni,
prenočišča, samski domovi, ipd.; storitve
gostinske strežbe hrane in pijače: restavra-
cije, kavarne, bari, bifeji, diskoteke ipd.;
kozmetičarske in frizerske storitve; zaba-
viščne storitve: lunapark, videoigre in drugi
igralni avtomati, razen posebnih iger na sre-
čo; turistična agencija; organizacija sejmov
in javnih dražb; organizacija kulturnih in
zabavnih prireditev; posredovanje informa-
cij o zaposlovanju.

Rg-23496

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02096 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa PETROL, TRANSPORT – pod-
jetje za prevoz blaga v cestnem prometu,
Ilirska Bistrica, p.o., Šercerjeva 17, Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/00126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5156564
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Polj-

šak Jana, razrešena 20. 6. 1994; Glažar
Branko, imenovan 7. 7. 1994, Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva 23B, kot vodja finančno
računovodskega sektorja zastopa podjetje v
poslih na ekonomskem in finančnem po-
dročju neomejeno.

Rg-23497

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02138 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PREVOZNIK INTERSTATE,
prevozne, gradbene in druge storitve,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabr. 10a, Koper,
pod vložno št. 1/02315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov, za-
stopnikov ter prokuro s temile podatki:
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Matična št.: 5505020
Firma: KUZMAN, prevozne, gradbene

in druge storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: KUZMAN, d.o.o., Ko-

per
Sedež: Koper, Prisoje 3
Ustanovitelj: PREVOZNIK – obrtna za-

druga za prevozne in strojegradbene stori-
tve, p.o., Koper, izstop 31. 7. 1992;
PREVOZNIK, obrtna zadruga za prevozne,
gradbene in druge storitve, z.o.o., Koper,
izstop 2. 6. 1994; Kostoski Kuzman, Struga,
S. Podgorci, vstop 2. 6. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bukovšek Ivan, Portorož, Stara cesta 14,
razrešen 24. 8. 1994 in imenovan za proku-
rista; direktor Kostoski Kuzman, imenovan
24. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23498

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02447 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa REN’S, trgovina, turizem, komer-
cialne in svetovalne storitve, d.o.o., Bazo-
viška 5, Lucija, Portorož, pod vložno št.
1/02738/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, družbenika, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo tipa zastop-
nika, prokuro ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5842689
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žagar Janja, Lucija-Porto-

rož, Bazoviška 5, vstop 16. 4. 1994, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Sebastjan, Lucija-Portorož, Bazo-
viška 5, vstop 16. 4. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smilovič
Marino, Koper, Sergeja Mašere 5, vstop
4. 11. 1994, vložek 675.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žagar Sebastjan, razrešen 22. 11. 1994
in imenovan za poslovodja; prokurist Smi-
lovič Marino, imenovan 22. 11. 1994.

Rg-23500

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02514 z dne 11. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04965/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5881048
Firma: LEDICOM, d.o.o., Trgovina na

debelo in drobno ter razne storitvene de-
javnosti, Šmarje pri Sežani št. 41, p. Se-
žana

Skrajšana  firma:  LEDICOM,  d.o.o.,
Šmarje pri Sežani 41, p. Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sežana, Šmarje pri Sežani 41
Osnovni kapital: 1,686.362 SIT
Ustanoviteljica: Mercina Šegina Vera,

Sežana, Šmarje pri Sežani št. 41, vstop 6.
12. 1994, vložek 1,686.362 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mercina Šegina Vera, imenovana
6. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja, 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 2221 Tiskanje časopisov; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi 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 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-23501

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02578 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROMEC, proizvodnja, tr-

govina in posredovanje, d.o.o., Koper,
Ferrarska 14, Koper, pod vložno št.
1/01439/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, razširitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5409063
Osnovni kapital. 24,591.339,10 SIT
Ustanovitelja: Martinelli Eduardo, Ita-

lia, Martiana, Pistoia, Via Mamianese 240,
vstop 14. 3. 1990, vložek 14,754.803,46
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Funa Dra-
gan, Koper, Izletniška 44, vstop 14. 3. 1990,
vložek 9,836.535,64 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost se razširi na: prodaja na drob-
no izven prodajaln: po pošti, na stojnicah in
tržnicah ter potujoča prodaja živilskih in
neživilskih izdelkov.

Dejavnost je odslej: proizvodnja agro-
proizvodov: lastna in v sodelovanju s koo-
peranti; proizvodnja tehničnih proizvodov:
lastna in v sodelovanju s kooperanti; prede-
lava agroproizvodov ter priprava agropro-
izvodov za prodajo na trg; trgovina na de-
belo z blagom iz vseh trgovskih strok; trgo-
vina na drobno z mešanim blagom, tekstil-
no konfekcijo in obutvijo; marketing;
storitve svetovalnega inženiringa s področ-
ja agroproizvodnje in posredovanja teh sto-
ritev; svetovanje s področij prenosa tehno-
logije, know-howa ter pravic industrijske
lastnine na področju agroproizvodnje; stori-
tve organiziranja proizvodnja agroproizvo-
dov; komisijske, zastopniške in posredniške
storitve v prometu blaga iz vseh trgovskih
strok in v prometu storitev; posredovanje in
zastopanje v prometu z nepremičninami; tr-
govina na debelo v tranzitu; prevoz blaga v
cestnem prometu; izvoz in uvoz blaga iz
vseh panog dejavnosti, zlasti s področja
agroproizvodov in tehničnih proizvodov;
maloobmejni promet z Italijo; storitve sve-
tovalnega inženiringa s področja agropro-
izvodnje in posredovanje teh storitev v zu-
nanji trgovini; zastopanje tujih oseb; med-
narodni prevoz blaga v cestnem prometu;
prodaja na drobno izven prodajaln: po po-
šti, na stojnicah in tržnicah ter potujoča pro-
daja živilskih in neživilskih izdelkov.

Rg-23503

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02696 z dne 12. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa GAMERX, Trgovina in druge
storitve, d.o.o., Gažon št. 45, pošta Šmar-
je pri Kopru, sedež: Gažon 45, Šmarje,
pod vložno št. 1/02863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5580820
Osnovni kapital. 2,133.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Slavka in Grego-

rič Zdenko, oba Šmarje pri Kopru, Gažon 45,
vstopila 11. 2. 1992, vložila po 1,066.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23504

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02792 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa FIMAR – turizem in trgovina,
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d.o.o., Portorož – turismo e commercio,
s.r.l., Portorose, Obala 77, Portorož, pod
vložno št. 1/01594/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5434637
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marchiotti Stanislav, Por-

torož, Čokova 1, vstop 20. 5. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ceglar Boris, Izola, Oktobrske revolucije
27/d, vstop 24. 8. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23505

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02798 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa JERCOM – Gostinstvo in turi-
zem, Portorož, d.o.o., Seča 204, Portorož,
pod vložno št. 1/04192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, razširitev dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5772753
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Gorazd, Portorož,

Cvetna pot 5/a, vstop 29. 7. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti družbe se dopolnijo z dejav-
nostjo: kopališke storitve.

Dejavnosti družbe so odslej: gostinske
storitve nastanitve: kampi; gostinske stori-
tve prehrane: restavracije s postrežbo in sa-
mopostrežbo; druge gostinske storitve: bari,
bifeji, kavarne, krčme, točilnice, okrepče-
valnice, ipd.; turistično agencijske storitve;
menjava tujih valut; organizacija in izvedba
turističnih prireditev; storitve zabavnih
igralnih avtomatov, biljardov, pikadov, ipd.;
bazenske storitve, savne, fitness centri; ko-
pališke storitve; izposojanje motornih vo-
zil, plovil, koles in športnih rekvizitov; tr-
govina na debelo z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi ter mešanim blagom, vključno
v tranzitu; trgovina na drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi ter mešanim bla-
gom; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; zastopa-
nje domačih in tujih firm v prometu blaga in
storitev; posredovanje v prometu blaga, sto-
ritev in nepremičnin; prevoz blaga in potni-
kov v notranjem in mednarodnem cestnem
prometu; raziskava trga in druge storitve
reklame in ekonomske propagande; maloob-
mejni promet z Italijo; konsignacijska pro-
daja tujega blaga; finančne storitve, razen
bančnih storitev.

Rg-23506

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02831 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa T.T.S., trgovina, turizem, stori-
tve, d.o.o., Portorož, Obala 16, Portorož,
pod vložno št. 1/02067/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5504031
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT

Ustanovitelj: Gustinčič Bogdan, Porto-
rož, Lucan 34/b, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23508

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02873 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa HISTRIMEX – zastopstva, trgo-
vina in proizvodnja, d.o.o., Portorož, Voj-
kova 13, Portorož, pod vložno št.
1/02933/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5585414
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Jerman Drago, Portorož,

Vojkova 13, vstop 9. 1. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sušanj Anton, Izola, B. Magajne 12, vstop
9. 1. 1992, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 6024 Cestni
tovorni promet; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom

in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami, in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6521 Finanči zakup
(leasing); 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovo sve-
tovanje; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem.

Rg-23512

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02909 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ERAL, proizvodnja, trgovina,
uvoz in izvoz, d.o.o., Globočnikova 24, Po-
stojna, sedež: Globočnikova 24, Postojna,
pod vložno št. 1/04472/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5835160
Osnovni kapital: 1,710.000 SIT
Ustanovitelja: Dužnik Erik in Koritnik

Alenka, oba Postojna, Globočnikova 24,
vstopila 7. 4. 1993, vložila po 855.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23513

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02981 z dne 8. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04963/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5886856
Firma: DETERCHEM, d.o.o. – pro-

izvodnja in trgovina s čistili in kemični-
mi izdelki

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

govornostjo
Sedež: Koper, Koper – Pobegi, Cikuti

1/B
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Silvan, Koper,

Ul. II. Prekomorske brigade 71, vstop
14. 12. 1994, vložek 1.400.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vivoda Milva, Ko-
per, Cikuti 1/B, Pobegi, vstop 14. 12. 1994,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocjančič Silvan, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Vivo-
da Milva, imenovana 14. 12. 1994 kot na-
mestnica direktorja družbe – zastopa brez
omejitev – samo v notranjetrgovinskem pro-
metu.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7482 Paki-
ranje; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko.

Rg-23515

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03017 z dne 12. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ENERGY SUN, import-export,
trgovina, posredovanje, d.o.o., Portorož,
Strunjan 12, Portorož, pod vložno št.
1/01523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop družbenika, spremembo po-
datkov pri družbeniku, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5418496
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelja: Smilovič Marino, izstop

23. 9. 1994; Šarič Dora, Piran, Razgled 3a,
vstop 8. 11. 1990, vložek 791.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Homec Vjekoslav,
Piran, Razgled 30, vstop 8. 11. 1990, vložek
791.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23517

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03076 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARSAL – trgovina in turizem,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30/a, Ko-
per, pod vložno št. 1/04324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, izstop družbenika, spremembo vlož-
kov in zastopnika ter prokuro s temile po-
datki:

Matična št.: 5832101
Sedež: Koper, Istrska cesta 95/b
Ustanoviteljica: Grigoletto Nadia, Code-

vigo, Italia, Via Marconi 16, vstop 21. 3.
1994, vložek 1,570.669 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Besednjak Ingrid, izstop
15. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Besednjak Ingrid, razrešena 6. 12.
1994; direktorica Biščević Emina, imeno-
vana 6. 12. 1994, Sarajevo, Hrgića 3, za
sklepanje pogodb o nakupu, prodaji ali za-
menjavi nepremičnin in osnovnih sredstev
ter najemanju kreditov potrebuje soglasje
ali sopodpis edine družbenice; prokurist Ša-
kić Sead, imenovan 6. 12. 1994, Koper, Kra-
ljeva 17.

Rg-23519

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03163 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa SEBASTIAN, Podjetje za marke-
ting, produkcijo in organizacijo filma in
reklame, založništvo in prevajanje, d.o.o.,
Koper, II. Prekomorske brigade 23a, se-
dež: II. Prekomorske brigade 23a, Koper,
pod vložno št. 1/03741/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov, za-
stopnikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti in uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5709296
Firma: KONTRIS, popravilo kontej-

nerjev in drugih kovinskih izdelkov,
d.o.o., Koper

Skrajšana firma: KONTRIS, d.o.o., Ko-
per

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanoviteljica: Zonta-Rajh Patrizia, iz-

stop 25. 12. 1994; Novak Suzana, Piran,
Razgled 28, vstop 25. 12. 1994, vložek
1,515.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zonta-Rajh Patrizia, razrešena
25. 12. 1994; direktorica Novak Suzana,
imenovana 30. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo s 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; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.
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Rg-23520

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03258 z dne 12. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALTELL, d.o.o., Podjetje za
svetovanje, montažo in vzdrževanje tele-
komunikacijskih in alarmnih naprav, Izo-
la, Allendejeva 1, sedež: Allendejeva 1,
Izola, pod vložno št. 1/02771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nika, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5649048
Firma: MAVEC-ALTELL, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVEC-ALTELL,

d.o.o.
Sedež: Ankaran, Hrvatini 36b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ceglar Jože, Izola, Allen-

dejeva 1, vstop 10. 12. 1991, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gec Alojz,
Ankaran, Hrvatini 36b, vstop 28. 12. 1994,
vložek 1,490.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ceglar Jože, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Rutar Ljubomir, Koper, Valvazor-
jeva ul. 29, imenovan 29. 12. 1994, njegova
pooblastila so omejena na posle, ki so oprav-
ljanje redne, v register pravnih oseb vpisane
dejavnosti. Za druge posle je potrebno so-
glasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela, 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-23522

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00076 z dne 12. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BISER, trgovina in storitve,
d.o.o., IX. korpusa 1, Izola, pod vložno št.
1/01171/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5359554
Sedež: Izola, Drevored 1. maja 4a
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 0125

Reja drugih živali; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na 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,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
nih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 9231 Umetniško
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ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-23526

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00453 z dne 13. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04967/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897912
Firma: HOLDEN, proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Izola, Salvadorja Allendeja 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Tomaž in Kova-

čič Tatjana, oba Izola, Salvadorja Allendeja
6, vstopila 10. 4. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kova-
čič Tatjana, imenovana 10. 4. 1995, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Kovačič Tomaž, imeno-
van 10. 4. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo, brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja

različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1508 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrogranja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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 plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi 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 izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
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restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
50213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234

Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-23527

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00516 z dne 11. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04964/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5903998
Firma: PORT TRADING, posredniš-

tvo in trgovina na debelo, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: PORT TRADING,

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

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital. 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Prosta cona Koper, d.o.o.,

Koper, Vojkovo nabrežje 38, vstop 5. 5.
1995, vložek 10,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čehovin Sergej, imenovan 5. 5. 1995,
Koper, Gozdna pot 6, ne more brez soglasja
skupščine sklepati poslov in sprejemati od-
ločitev, ki se nanašajo na pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin ali dru-
gih sredstev, če to ni opredeljeno v letnem
planu, izvajanje investicijskih del in naje-
manje posojil in kreditov, ki presegajo 20 %
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje ta-
kih posojil ali poroštev, prenos kakršnihkoli
pravic družbe, spreminjanje notranje orga-
nizacije družbe.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
podaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi

izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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.

Rg-23528

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00520 z dne 8. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04962/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev gospodarskega in-
teresnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5904587
Firma: NACIONALNO INTERESNO

ZDRUŽENJE VARSTVA PRI DELU,
POŽARNEGA VARSTVA IN VARSTVA
OKOLJA, g.i.z.

Skrajšana firma: NIZVD, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Ustanovitelji: Ekosystem Maribor, Melj-

ska c. 56; Inštitut Prevent, d.o.o., Ljubljana,
Bežigrad 7; Klek, d.o.o., Domžale, Rojska
cesta 15; Kova, d.o.o., Žalec, Gregorčičeva
3; Lozej, d.o.o., Ajdovščina, Ustje 5; SVD,
d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9/a; Ščit, d.o.o.,
Nova Gorica, Cankarjeva 9; Univar, d.o.o.,
Ankaran, Regentova 8, vsi vstopili 10. 2.
1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenzi Carmelo, imenovan 10. 2. 1995,
Ankaran, Regentova 3, zastopa družbo brez
omejitev za posle do 200.000 SIT, za posle,
ki presegajo 200.000 SIT pa je potrebno
soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
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7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize, 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-23529

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00529 z dne 12. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa NAUTILUS YACHTEN, pod-
jetje za prodajo plovil in nautične opre-
me, d.o.o., Izola, Polje 22, Izola, pod vlož-
no št. 1/04883/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in razširi-
tev dejavnosti po standardni klasifikaciji s
temile podatki:

Matična št.: 5879990
Sedež: Izola, Polje 21
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-23530

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00654 z dne 5. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04960/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909538
Firma: FIC, Trgovsko podjetje, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska št. 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cepak Adrijan, Koper, Istr-

ska cesta št. 95/a, vstop 30. 5. 1995, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Cepak Adrijan, imenovana 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Cepak Nevi-
ja, imenovana 30. 5. 1995, Koper, Istrska
cesta št. 95/a, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-23531

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00703 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska agen-
cija, d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32,
Koper, pod vložno št. 1/00212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, skrajšane fir-
me in osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika, člane nadzor-
nega sveta ter ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agenci-
ja, delniška družba

Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.
Osnovni kapital: 7.210,700.000 SIT
Ustanovitelji: INTEREUROPA, medna-

rodna špedicija, transport in pomorska agen-
cija, p.o., Koper, izstop 28. 2. 1995; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova ulica 28, vstop 28. 2. 1995,
vložek 2.735,560.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 28. 2.
1995, vložek 721,070.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa po priloženem spisku, vstopili
28. 2. 1995, vložili 1.590,860.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; upravičenci in-
terne razdelitve po priloženem spisku, vsto-
pili 28. 2. 1995, vložili 1.442,140.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15,
vstop 28. 2. 1995, vložek 721,070.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: gene-
ralni direktor Turk Miran, razrešen 2. 3.
1995; prokurist Plesničar Rastko, razrešen
13. 9. 1995; Vrabec Radovan, Koper, Krož-
na cesta 65, razrešen 30. 3. 1995 kot na-
mestnik glavnega direktorja in imenovan za
namestnika predsednika začasne uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev v odsotnosti
predsednika začasne uprave; Kranjc Jože,
Izola, Ilirska ul. 7, Jagodje, imenovan 30. 3.
1995, kot predsednik začasne uprave zasto-
pa brez omejitev; član uprave Jošt Igor, Izo-
la, Ul. Osvobodilne fronte 14, imenovan 30.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev skup-
no z ostalimi člani začasne uprave; članica
uprave Brank Mojca, Koper, Cesta na Mar-
kovec 3, imenovana 30. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev skupno z ostalimi čla-
ni začasne uprave; član uprave Smerdu Ivan,
Izola, Ul. Proletarskih brigad 10, imenovan
30. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev
skupno z ostalimi člani začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Mihalič Žarko,
Cvetko Roman, Čertalič Anica, Grabar Jo-
že, Jakomin Livij, Jeza Danica, Kragelj Igor
in Hiti Franc, vsi vstopili 28. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1995: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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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; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Sestavni del firme je tudi zaščitni znak,
ki predstavlja stilizirano figuro človeka z
zabojem in je razviden iz zbirke listin.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnosti: samo menjalni-
ce; pri dejavnosti 74.30 – tehnični preizkusi
in analize: samo tehnični pregled motornih
vozil; pri dejavnosti 71.21 – dajanje drugih
kopenskih vozil v najem: samo kontejner-
jev.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LPS 0231/0191-BR z dne 4. 7.
1995.

Rg-23533

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00742 z dne 5. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04961/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910153
Firma: ŽERAK & Co., vrtnarstvo, goz-

darstvo, svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽERAK & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovensko Gračišče, Kubed 7
Ustanovitelji: Žerak Aleksander, Škofi-

je, Tinjan 23; Lovrinović Fabijan, Sloven-
sko Gračišče, Kubed 7; Vrabec Rajko, Ko-
per, Istrska cesta 3; Jakomin Igor, Koper,
Montinjančevo naselje 1, vsi vstopili 26. 7.
1995, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Žerak Aleksander, imenovan 26. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Lovrinović Fabijan, imenovan 26. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Vrabec Rajko, imenovan 26. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ja-
komin Igor, imenovan 26. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 2415 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge

inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5223 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalnih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841
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Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-24334

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00878 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa EAGLE, trgovina, proizvod-
nja, finančne in komercialne storitve,
d.o.o., Koper, Ferrarska 14, Koper, pod
vložno št. 1/04332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo dejav-
nosti in zastopnikov s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Vettorel Angela, Italia,

Via Scrivia 49, Vittorio Veneto, vstop 31. 5.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Meneghin Edda, Italia, Via Mar-
molada 23, Conegliano TV, vstop 31. 5.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Me-
neghin Edda, razrešena 29. 4. 1994, proku-
ristka Račnik Irena, imenovana 29. 4. 1995,
Koper, Vanganelska 45a.

Dejavnosti družbe se razširijo na: trgo-
vina na debelo z živili in neživili v tranzitu.

Dejavnosti družbe so odslej naslednje:
gradbeništvo: visoke, nizke in hidrograd-
nje; gostinske storitve strežbe in namesti-
tve; rent-a-car; turistična agencija; yacht
charter agencija; proizvodnja in montaža ko-
vinskih predmetov, strojev, orodja in na-
prav, kemičnih proizvodov, žitnih in moč-
natih proizvodov, alkoholnih in brezalko-
holnih pijač, obutve in oblačil; trgovina na
debelo in drobno s prehrambenimi in nepre-
hrambenimi proizvodi, razen z vojaško
opremo in oborožitvenimi sredstvi; zasto-
panje, posredovanje, akvizicija, komisijski
in drugi komercialni posli v prometu blaga
in storitev; franchising; organizacija finanč-
nega poslovanja, posredovanje kreditnih li-
nij, svetovanje na področju plasiranja kapi-
tala in druge finančne storitve, razen banč-
nih poslov; ekonomsko svetovanje in inže-
niring; storitve ekonomske propagande in
marketinga; investicijsko svetovanje; inže-
niring, cenitve in posredovanje pri prodaji
nepremičnin; posredovanje pri prodaji vozil
in plovil; storitve menjalnice; leasing posli
z neprehrambenimi proizvodi; trgovina na
debelo z živili in neživili v tranzitu.

Rg-24340

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01291 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZASA TRADE – Trgovina,
marketing in turizem, d.o.o., Koper, Gor-
tanov trg 14/A, Koper, pod vložno št.
1/03789/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osebnih podatkov
družbenice, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo tipa zastopnika in
osebnih podatkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5716454
Osnovni kapital: 1,500.600 SIT
Ustanovitelj: Zarić Rozman Saša, Porto-

rož, Ulica Božidarja Jakca 22, vstop 14. 12.

1992, vložek 1,500.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zarić
Rozman Saša, razrešen 7. 5. 1994 in imeno-
van za prokurista.

Rg-24344

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01624 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa RADIO-TV OGNJIŠČE, us-
tvarjanje in predvajanje radijskega in
televizijskega programa, d.o.o., Koper,
Trg revolucije 11, Koper, pod vložno št.
1/03750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5714621
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Tiskovno društvo Ognjišče,

Koper, Trg revolucije 11, vstop 15. 1. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-24348

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01663 z dne 2. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa COLUMBUS – Trgovina in
turizem, d.o.o., Portorož, Čokova 1, Por-
torož, pod vložno št. 1/04067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
zastopnikov ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5751519
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Uhelj Zvonimir, Portorož,

Čokova 1, vstop 25. 11. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Spahalić Nihad, Sarajevo, BIH, Vojvoda
Putnika 18/c, vstop 25. 11. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Spahalić Nihad, razrešen 2. 6. 1994;
direktorica Uhelj Marjeta, imenovana 2. 6.
1994, Portorož, Čokova št. 1, zastopa druž-
bo brez omejitev, ne sme pa sklepati po-
godb o nakupu ali prodaji nepremičnin ali
osnovnih sredstev ter kreditnih ali darilnih
pogodb, za kar potrebuje predhodni sklep
skupščine družbe.

Rg-24349

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01690 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa EURO-AFRICA IMPORT
EXPORT, trgovina, finančne in komer-
cialne storitve, turizem, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38, Koper, pod vložno
št. 1/04023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, spremembo zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5757711
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fallani Stefano, Firenze,

Italija, Via Triozzi Basso 12, vstop 9. 2.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Fallani Stefano, imenovan 27. 5. 1994.

Rg-24351

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01699 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa HOTEL SUPPLY – zastopa-
nje in trgovina, d.o.o., Postojna, Kalistro-
va 4, Postojna, pod vložno št. 1/02628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5549205
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ažnik Matjaž, Postojna,

Kalistrova 4, vstop 29. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24352

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01705 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KNIFI – finančne storitve in
trgovina, d.o.o., Koper, Prade, Cesta
XIV/3, Koper, pod vložno št. 1/04231/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5788234
Osnovni kapital: 2,579.000 SIT
Ustanoviteljica: Činč Dorjana, Koper,

Prade, Cesta XIV/3, vstop 20. 5. 1993, vlo-
žek 2,579.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-24353

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01708 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BAUMANN, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Izola, Emilia
Driolia 2, Izola, pod vložno št. 1/04175/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5838444
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bauman Janez, Izola, Emi-

lia Driolia 2, vstop 28. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24355

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01729 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEGRAM, trgovina s tehnično
gradbenim materialom, d.o.o., Koper,
Kampel 5/a, Koper, pod vložno št.
1/01786/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5454611
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozlovič Fabio in Kozlo-

vič Grozdana, oba Koper, Kampel 5/a, vsto-
pila 24. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24356

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01732 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa HAUSBRANDT CAFFE’, tr-
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govina, finančni in komercialni posli,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30, Ko-
per, pod vložno št. 1/04161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
tipov zastopnikov ter uskladitev ustanovnih
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5763681
Osnovni kapital: 4,503.224 SIT
Ustanovitelja: Hausbrandt Trieste 1892,

S.p.a., Nervesa Della Battaglia, Via Fosca-
rini 52, vstop 4. 5. 1993, vložek 3,602.579
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glavina
Rado, Koper, Kovačičeva 3/d, vstop 4. 5.
1993, vložek 900.645 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Conte Antonio, Treviso, Via Vicolo
Trento e Trieste 2, razrešen 30. 5. 1994 in
imenovan za prokurista; Glavina Rado, raz-
rešen kot direktor 30. 5. 1994 in imenovan
za direktorja, ki lahko brez omejitev sklepa
pravne posle v vrednosti do 30,000.000 ITL
v tolarski protivrednosti, nad tem zneskom
pa le s soglasjem nadzornega sveta oziroma
skupščine družbe.

Rg-24357

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01738 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa POINT ELECTRONIC, Pod-
jetje za razvoj in aplikacije, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Nikole Tesle 4, sedež: Nikole Te-
sle 4, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/00809/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5310695
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelja: Vergan Fidele, Ilirska Bi-

strica, Rozmanova 24e, vstop 13. 11. 1989,
vložek 767.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Benigar Darko, Ilirska Bistrica, Vod-
nikova 16, vstop 13. 11. 1989, vložek
767.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24358

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01797 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa A.S.A., Adria servisna agenci-
ja, d.o.o., Sečovlje, Dragonja 67, Sečov-
lje, pod vložno št. 1/00885/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, vstop druž-
benikov, odstop poslovnega deleža, proku-
riste in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5322987
Osnovni kapital: 6,662.000 SIT
Ustanovitelji: Šubic Metka, Sečovlje,

Dragonja 67, vstop 28. 6. 1993, vložek
4,996.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šubic Janez, Sečovlje, Dragonja 50/c, vstop
7. 6. 1994, vložek 1,332.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šubic Vladimir, Sečov-
lje, Dragonja 67, vstop 7. 6. 1994, vložek
333.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: skup-
na prokuristka Zahar Nadja, imenovana
7. 6. 1994, Koper, Cesta borcev 22, Bertoki,

skupna prokura z Mojco Kenjić; skupna pro-
kuristka Kenjić Mojca, imenovana 7. 6.
1994, Portorož, Senčna pot 71/A, skupna
prokura z Nadjo Zahar.

Rg-24361

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01923 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TTT – INTERKONT, trans-
port, trgovina, turizem, d.o.o., Izola, Ok-
tobrske revolucije 47, Izola, pod vložno št.
1/02321/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo naslova pri družbeni-
ku, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov ter uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5508916
Osnovni kapital: 1,501.497 SIT
Ustanovitelja: Štamcar Emil, Izola, Mla-

dinska ulica 33, Jagodje, vstop 19. 4. 1991,
vložek 642.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Orel Ljubo, Koper, Krpanova 11,
vstop 18. 5. 1993, vložek 859.497 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-24363

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01977 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BISBON, trgovsko podjetje,
d.o.o., Koper, Tomšičeva 1, Koper, pod
vložno št. 1/04525/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanovitelja in zastop-
nika s temile podatki:

Matična Št.: 5812518
Firma: GOLDINAR, podjetje za oprav-

ljanje zastavljalniškega in menjalniškega
poslovanja ter ekonomsko finančnega in-
ženiringa, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: GOLDINAR, d.o.o.,
Koper

Sedež: Koper, Belveder 4
Ustanoviteljica: Jakomin Fulvio, izstop

17. 6. 1994; Pines Vladenka, Koper, Kve-
drova 1, vstop 17. 6. 1994, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakomin Fulvio, razrešen 17. 6. 1994;
direktorica Pines Vladenka, imenovana
17. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24366

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02582 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa LAURUS – Trgovina in mar-
keting, d.o.o., Koper, Kampel 66, Koper,
pod vložno št. 1/04500/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti po klasifikaciji, spremembo zastopni-
kov ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5811481
Firma: M-CONSULTING, Finančno

posredništvo in druge poslovne dejavno-
sti, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: M-CONSULTING,
d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Pristaniška št. 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rodica Vanja, izstop 19.

12. 1994; Glavan Darko, Koper, Benčičeva

št. 6, vstop 19. 12. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rodica Vanja, razrešen 19. 12. 1994;
direktorica Glavan Ljudmila, imenovana 20.
12. 1994, Koper, Benčičeva št. 6, zastopa
družbo brez omejitev; Glavan Darko, ime-
novan 20. 12. 1994, kot namestnik direkto-
rice družbe zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-24368

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02777 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa SCHUSTER, trgovina in stori-
tve v blagovnem prometu, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 26, Koper, pod vložno
št. 1/03526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5770637
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelji: Šuster Jurij, vložek

1,560.000 SIT in Šuster Rok, vložek 50.000
SIT, oba Koper, Vojkovo nabrežje 26, vsto-
pila 23. 10. 1992, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-24374

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03053 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAPHNE, Trgovina, posredo-
vanje in storitve, Portorož, d.o.o., Fazan-
ska 4, Portorož, pod vložno št. 1/04361/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme,
vložkov družbenikov, tipa zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5801907
Firma: DAPHNE, k.d., trgovina, posre-

dovanje in storitve, ALBREHT
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Skrajšana firma: DAPHNE, k.d., AL-
BREHT

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelj: Albreht Igor, komplemen-

tar, Koper, Cesta na Markovec 55, vstop
5. 7. 1993, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Palaković Janja, Portorož, Fazanska
4, razrešena 30. 12. 1994 in imenovana za
prokuristko; Albreht Igor, razrešen kot po-
močnik direktorice 30. 12. 1994 in imeno-
van za zastopnika, kot komplementar zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-24376

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03083 z dne 4. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa TETIS – Komercialno finanč-
ni inženiring, d.o.o., Izola, Gregorčičeva
74, Izola, pod vložno št. 1/03158/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5624614
Sedež: Izola, Oktobrske revolucije 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kirn Gregor, Izola, Kopr-

ska 22, vstop 1. 6. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-24378

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03293 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa RIGO, d.o.o., prodaja in servi-
siranje šivalnih strojev, Komen, Komen
101, sedež: Komen 101, Komen, pod vlož-
no št. 1/01556/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti po standardni klasifikaciji
ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5443431
Firma: RIGO, d.o.o., prodaja in servi-

siranje šivalnih strojev, Komen
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Godnič Marjan, vstop

23. 3. 1990 in Godnič Samo, vstop 10. 7.
1992, oba Komen, Komen 101, vložila po
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5170 Druga trgovina na debelo;

5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-24380

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00126 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TONETA
TOMŠIČA, p.o., sedež: Knežak 147/a,
Knežak, pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083796
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

klar Terezija, razrešena 31. 8. 1994; Žužek
Andrej, imenovan 15. 9. 1994, Pivka, Šmi-
hel št. 15, kot ravnatelj zastopa šolo brez
omejitev.

Rg-24383

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00700 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa Holding DELAMARIS, poslov-
ni sistem za ribištvo in konzerviranje hra-
ne, p.o., Izola, Tovarniška 13, sedež: To-
varniška 13, Izola, pod vložno št.
1/00646/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5049067
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Suhar Mojmir, razrešen 31. 5. 1995;
Mejak Dušan, razrešen 26. 5. 1995; Maver
Vojko, imenovan 26. 5. 1995, Izola, Z. Mi-
loša 6, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-25478

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00463 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Časopisno in založniško
podjetje PRIMORSKE NOVICE, d.o.o.,
Koper, Azienda giornalistica editoriale
PRIMORSKE NOVICE, s.r.l., Capodi-
stria, sedež: Ul. OF št. 12, Koper, pod
vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, družbenikov, po-
datk. pri družb., tipa zastopnika, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev
dejavnosti po standardni klasifikaciji de-
javnosti in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5048885
Firma: PRIMORSKE NOVICE, Časo-

pisno – založniška družba, d.o.o., Koper,
Azienda giornalistico – editoriale, s.r.l.,
Capodistria

Osnovni kapital: 46,057.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 27. 2. 1995, vlo-
žek 3,699.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 22, vstop 27. 2. 1995,
vložek 3,699.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 27. 2. 1995, vložek

7,397.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Zoran, Koper, Kovačičeva 4, vstop
27. 2. 1995, vložek 456.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Japelj Venčeslav, Ko-
per, Bernetičeva 12, vstop 30. 10. 1990,
vložek 794.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hožič Maksimiljan, Ajdovščina, Ul.
9. korpusa 47, vstop 30. 10. 1990, vložek
744.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grižon Rozalija, Šmarje, Krkavče 84/a,
vstop 1. 12. 1992, vložek 424.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Božič Bogdan,
Šempeter pri Gorici, V mlinu 25, vstop
30. 10. 1990, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Miklavčič Štefan, Ko-
per, Dolinska 31/a, vstop 30. 10. 1990, vlo-
žek 698.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Arko Kambič Jasna, Koper, Vanganel-
ska 41, vstop 30. 10. 1990, vložek 631.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dobronič
Patricija, Koper, C. Istr. brig. 117, Čežarji,
vstop 27. 2. 1995, vložek 330.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tavčar Igor, Ko-
per, C. XIV/23, Prade, vstop 27. 2. 1995,
vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vitez Marko, Škofije, Plavje 8, vstop
30. 10. 1990, vložek 632.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mljač Sonja, Koper,
Vojkovo nabrežje 14, vstop 30. 10. 1990,
vložek 661.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ota Vladimir, Izola, Ul. E. Driolia 11,
vstop 27. 2. 1995, vložek 462.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kasal Zlatica, Pi-
ran, Vidalijeva 2, vstop 30. 10. 1990, vlo-
žek 596.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kobal Aleksij, Koper, Sončna pot 10,
vstop 27. 2. 1995, vložek 391.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Stepančič Darko,
Koper, Vena Pilona 6, vstop 30. 10. 1990,
vložek 758.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jerič Graziella, Koper, Vena Pilona
4, vstop 30. 10. 1990, vložek 746.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Suša Majda,
Izola, 9. korpusa 20, vstop 30. 10. 1990,
vložek 689.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hvala Pivk Irena, Škofije, Sp. Škofije
32/d, vstop 30. 10. 1990, vložek 524.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kljun Mi-
ran, Koper, Vojkovo nabrežje 33/b, vstop
30. 10. 1990, vložek 716.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kranjec Sonja, Koper,
Beblerjeva 6, vstop 30. 10. 1990, vložek
650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jerman Nada, Koper, Škocjan 69, vstop
30. 10. 1990, vložek 681.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bertok Krečar Suzana,
Koper, Šmarska c. 36, vstop 1. 12. 1992,
vložek 424.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gluhak Bojan, Koper, Benčičeva 2/a,
vstop 30. 10. 1990, vložek 605.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zavadlav Sta-
na, Postojna, Tržaška 41, vstop 30. 10. 1990,
vložek 716.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Beljan Mojca, Koper, Nazorjev trg 1,
vstop 30. 10. 1990, vložek 522.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Škrlj Robert,
Koper, C. na Markovec 7, vstop 30. 10.
1990, vložek 743.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Verdnik Barbara, Škofije, Zg.
Škofije 70/e, vstop 30. 10. 1990, vložek
802.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kogoj Vitko, Portorož, Ul. 30. divizije 14,
vstop 30. 10. 1990, vložek 743.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kernel Vita,
Izola, Koprska 12, vstop 30. 10. 1990, vlo-
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žek 437.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Guzej Sabadin Cveta, Portorož, Med vr-
tovi 7, vstop 30. 10. 1990, vložek 743.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Verardo
Sonja, Koper, Vegova 7, vstop 30. 10. 1990,
vložek 663.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tittl Silvana, Koper, Kvedrova 13,
vstop 30. 10. 1990, vložek 698.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kranjc Franc,
Portorož, Liminjanska 91, vstop 30. 10.
1990, vložek 728.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Resznikov Jadranka, Koper, Ber-
netičeva 8, vstop 30. 10. 1990, vložek
326.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Valentinčič Slobodan, Ljubljana, Potrčeva
2, vstop 1. 12. 1992, vložek 490.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skrt Vjetko, Ko-
per, Ribiški trg 10, vstop 1. 12. 1992, vlo-
žek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Koron Davorin, Nova Gorica, Ivana Re-
genta 4, vstop 30. 10. 1990, vložek 716.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lutman
Nadja, Nova Gorica, Cankarjeva 30, vstop
30. 10. 1990, vložek 666.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bremec Slavojka, Gr-
gar, Grgar 199, vstop 30. 10. 1990, vložek
544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blazetič Juren Neva, Tolmin, Brunov dre-
vored 36, vstop 30. 10. 1990, vložek
608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dragoš Saša, Idrija, Godovič 105/a, vstop
30. 10. 1990, vložek 660.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mušič Igor, Nova Gori-
ca, Ul. Ivana Suliča 29, vstop 30. 10. 1990,
vložek 642.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Komel Pavel, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 16/a, vstop 30. 10. 1990, vlo-
žek 706.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Turel Irena, Nova Gorica, Ivana Regenta
7, vstop 30. 10. 1990, vložek 699.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rodman Nada,
Šempas, Ozeljan 26/a, vstop 30. 10. 1990,
vložek 663.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mavrič Vesna, Dobrovo v Brdih, Kra-
sno 10, vstop 30. 10. 1990, vložek 493.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podobnik
Branko, Nova Gorica, Kidričeva 18, vstop
1. 12. 1992, vložek 484.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Primožič Zdravko, Ko-
per, Sergeja Mašere 1, vstop 30. 10. 1990,
vložek 689.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šajn Tomislav, Ilirska Bistrica, Pre-
šernova 15/a, vstop 30. 10. 1990, vložek
725.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fatur Edvard, Koper, Gradnikova 13, vstop
27. 2. 1995, vložek 522.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podgornik Tonello Bi-
stra, Dekani, Dekani 269, vstop 30. 10.
1990, vložek 648.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cuder Vojko, izstop 30. 9. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Verdnik Barbara, razrešena 7. 4.
1995 in imenovana za začasno direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.

KRANJ

Rg-12211

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02741 z dne 22. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLAMEN, tovarna vijakov,
d.o.o., Kropa, Kropa, Kropa, pod vložno
št. 1/00034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje in uskladitev dejavosti s klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5035201
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lušina

Lora, razrešena 13. 5. 1994; direktor Jevšnik
Sašo, imenovan 13. 5. 1994, Ljubljana, Ul.
Molniške čete 11, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1995: 2734
Vlečenje žice; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.

Rg-12268

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03956 z dne 23. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLAMEN, tovarna vijakov,
d.o.o., Kropa, Kropa, Kropa, pod vložno
št. 1/00034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5035201
Firma: PLAMEN KROPA, tovarna vi-

jakov, d.o.o.
Skrajšana firma: PLAMEN KROPA,

d.o.o.

Rg-13206

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00910 z dne 2. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa FUTURA, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, p.o., Žirovnica, Se-
lo 20a, Žirovnica, pod vložno št.
1/01737/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo firme, sedeža, ustanovitelja, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti ter preobliko-
vanje v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5441234
Firma: FUTURA, proizvodnja in pro-

daja tekstilnih izdelkov, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: FUTURA, d.o.o., Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bled, Jelovška 9
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Mohorič Breda, Bled,

Jelovška 9, vstop 22. 11. 1993, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bogataj Mohor, izstop 22. 11. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mohorič Breda, imenovana 22. 11.
1993, zastopa družbo neomejeno; direktor
Bogataj Mohor, razrešen 22. 11. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.
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Rg-16089

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00709 z dne 28. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05468/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897785
Firma: REPRO – PRINT, družba za

grafične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: REPRO – PRINT,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Stara cesta 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krelj Jaka, Kranj, Stara ce-

sta 13, vstop 4. 4. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Krelj
Jaka, imenovan 4. 4. 1995, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1995: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-16339

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03456 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALF, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Žiri, Mladinska ulica 4, Žiri, pod vložno
št. 1/02052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
uskladitev dejavnosti, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in ustanovitelja s
temile podatki:

Osnovni kapital: 1,641.500 SIT
Ustanovitelj: Šink Branko, Žiri, Novo-

vaška 61, vstop 6. 12. 1994, vložek
1,641.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šink Marjan, razrešen 6. 12. 1994;
direktor Šink Branko, imenovan 6. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-16691

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 831/94 z dne 26. 5.
1994 pod št. vložka 1/5295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev ko-
manditne družbe s temile podatki:

Firma: KUCLER, k.d., Proizvodnja, tr-
govina, gostinstvo in storitve

Skrajšana firma: KUCLER, k.d., Kranj
Sedež: Kranj, Ulica Tončka Dežmana 2
Komplementar: Kucler Nada iz Kranja,

Ul. Tončka Dežmana 2, po poklicu tekstil-
no-kemijski tehnik; komanditist družba ima
enega komanditista.

Dejavnost družbe: pridelovanje poljščin,
vrtnin in okrasnih rastlin; lov in gojitev div-
jadi ter storitve; ribištvo, ribogojstvo in ri-
bogojnice; proizvodnja hrane in pijač; pro-
izvodnja tekstilij; proizvodnja oblačil; stro-
jenje in dodelava krzna; strojenje in dodela-
va usnja; proizvodnja potovalne galanterije,
sedlarskih ter jermenarskih izdelkov ter obu-
tve; proizvodnja izdelkov iz slame, protja in
pletarstvo; proizvodnja vlaknin, papirja in
kartona ter izdelkov iz papirja in kartona;
založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa za lastne potrebe; pro-
izvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov,
umetnih vlaken; proizvodnja izdelkov iz gu-
me in plastičnih mas; proizvodnja radijskih,
televizijskih in komunikacijskih aparatov in
opreme; proizvodnja medicinskih, finome-
haničnih in optičnih instrumentov ter ur;
proizvodnja pohištva; proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; proizvodnja glasbenih
instrumentov; proizvodnja izdelkov za
šport; proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; druga predelovalna industrija; grad-
beništvo; prodaja, vzdrževanje in popravila
motornih vozil; trgovina na debelo in trgo-
vinsko posredništvo (brez motornih vozil);
trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobakom v specializiranih prodajal-
nah; trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; druga trgovina na drob-
no z novim blagom v specializiranih proda-
jalnah; trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom v prodajalnah; trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; popravila osebnih in gospo-
dinjskih predmetov; gostinstvo, drug
kopenski promet; vodni promet; pomožne
prometne dejavnosti, turistične in potovalne
organizacije; drugo finančno posredništvo
(finančni zakup-leasing); poslovanje z ne-
premičninami; dajanje strojev in opreme
brez izvajalcev v najem; računalništvo in z
njim povezane dejavnosti za lastne potrebe;
podjetniško in poslovno svetovanje; projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
tehnični preizkusi in analize za lastne potre-
be; ekonomska propaganda za lastne potre-
be; druge poslovne dejavnosti; izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje (voz-
niške šole, tečaji in seminarji); filmska in
video dejavnost; druge razvedrilne dejav-
nosti; druge dejavnosti za sprostitev; druge
storitvene dejavnosti.

Družba ima status osebne družbe, je
pravna oseba in ima vsa pooblastila v prav-
nem prometu s tretjimi osebami.

Družba odgovarja za svoje obveznosti s
celotnim svojim premoženjem.

Komplementar podrejeno odgovarja za ob-
veznosti družbe z vsem svojim premoženjem.

Družbo vodi in zastopa: komplementar-
ka Kucler Nada brez omejitev.

Rg-16708

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/02067 z dne 14.

6. 1994 pod št. vložka 1/02682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo firme, spremem-
bo naslova in imena ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5536146
Firma: YORK, podjetje za prevoz, tr-

govino in storitve, d.o.o., Gorenja vas, La-
ze 8

Skrajšana firma: YORK, d.o.o., Gore-
nja vas

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ribič Mojca in Ribič Zlat-

ko, oba Gorenja vas, Laze 8, vstopila
29. 10. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-16802

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/03103 z dne
25. 10. 1994 pod št. vložka 1/05357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo dejavnosti, ustanovite-
ljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5393353
Firma: JELA, gradbeništvo in predela-

va lesa, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: JELA, Radovljica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radovljica, Cankarjeva 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nolda Jelislava, izstop

16. 9. 1994; B. Barber Bau G.m.b.H., Moer-
felden-Walldorf, Herweghstrasse 11, vstop
16. 9. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavšič Aleš, imenovan 17. 9. 1994,
Bled, Alpska 7, zastopa družbo z omejitva-
mi in sicer lahko vodi posle brez soglasja
družbe B. Barber Bau G.m.b.H do zneska
1000 DEM (tisoč nemških mark), kar prese-
ga ta znesek pa le s soglasjem družbe B.
Barber Bau Gm.m.b.H.; Nolda Jelislavi pre-
neha pooblastilo za zastopanje.

Dejavnost se razširi z: visoke gradnje,
rekonstrukcije, adpatacije stanovanjskih in
drugih zgradb v tujini; nizka gradnja; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu: fasa-
derstvo, keramičarska dela, pleskarska de-
la, parketarska dela, izolacije, steklarska in
kleparska dela in ostala obrtniška zaključna
dela; izkoriščanje gozdov; urejanje in vzdr-
ževanje parkov, zelenic in rekreacijskih po-
vršin; urejanje in vzdrževanje ulic in pro-
metnih poti doma in v tujini.

Rg-16876

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/01186 z dne 21.
12. 1994 pri subjektu vpisa SIMBEX,
d.o.o., Kranj, pod vložno št. 1/01713/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje v družbo z
neomejeno odgovornostjo, spremembo usta-
novitelja in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431549
Firma: SIMBEX – RAHONC in ostali,

podjetje za trgovino na debelo in drobno
ter storitve, d.n.o.
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Skrajšana firma: SIMBEX – RAHODN
in ostali, d.n.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Rahonc Simona, vstop
30. 8. 1990 in Rahonc Boris, vstop 10. 5.
1994, oba Kranj, Stražiška 18, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-17775

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01013 z dne 7. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa CITYCOM, Kranj, d.o.o., Finanč-
no komercialno podjetje STATUT, Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, pod vložno št.
1/00546/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo in povišanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5305543
Firma: CITYCOM, Kranj, d.o.o., fi-

nančno-komercialno podjetje
Skrajšana firma: CITYCOM, Kranj,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pintar Rafael, Bled, Cesta

v Megre 6, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnim 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17800

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01336 z dne 5. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ČRKO Naklo, d.o.o., C. 26. julija
34, Naklo, pod vložno št. 1/02558/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala, spremembo sedeža,
dejavnosti in ustanoviteljev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5512557
Firma: ČRKO, gostinstvo in turizem,

trgovina ter poslovne storitve, d.o.o., Na-
klo

Skrajšana firma: ČRKO, d.o.o., Naklo
Sedež: Naklo, Pot pod gradiščem
Osnovni kapital: 2,215.000 SIT
Ustanovitelj: Črnilec Rajko, Naklo, C.

26. julija 34, vstop 2. 8. 1991, vložek
2,215.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korenčan Vojko, izstop 10. 5. 1994.

Dejavnost se razširi še na: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; konsignacijska prodaja; za-
stopanje tujih partnerjev iz vseh gospodar-
skih dejavnosti.

Rg-17818

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01312 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa BIOKOR, podjetje za proizvod-
njo in trženje z organskimi čistili, Škofja
Loka, d.o.o., Podlubnik 74, Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04510/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5750008
Firma: BIOKOR, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo in trženje z organskimi či-
stili, Škofja Loka

Skrajšana firma: BIOKOR, d.o.o., Škof-
ja Loka

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Andrej, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 74, vstop 16. 3. 1993, vložek
1,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20423

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01118 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠPORT SERVIS PIFO, pod-
jetje za storitve in trgovino, Kranj, d.o.o.,
Mandeljčeva 7a, Kranj, pod vložno št.
1/05195/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo in povišanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5806445
Firma: ŠPORT SERVIS PIFO, podjet-

je za storitve in trgovino, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,559.271 SIT
Ustanovitelj: Pavc Zdenko, Kranj, Man-

deljčeva 7a, vstop 31. 5. 1993, vložek
1,559.271 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
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tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5142 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 92623 Druge športne dejavno-
sti.

Rg-20426

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00943 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa AMAI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Krnica 40, Zgornje Gor-
je, pod vložno št. 1/04943/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo, spremembo
dejavnosti in ustanoviteljev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5780047
Ustanovitelj: Volaj Aleš, Zgornje Gorje,

Krnica 40, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotnik Irena, izstop 16. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
602 Drug kopenski promet; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55112 Dejavnost
penzionov; 634 Dejavnost drugih promet-
nih agencij; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-20431

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01563 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa DELIKA, trgovsko podjetje Jese-
nice, d.o.o., Titova 22, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/02687/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v delniško druž-
bo, povišanje osnovne vloge, spremembo
družbenikov, firme in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5533791
Firma: DELIKA, trgovsko podjet-

je, d.d.

Skrajšana firma: DELIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 11,080.000 SIT
Ustanovitelji: Markovič Breda, Blejska

Dobrava, Blejska Dobrava 151, vstop 29. 1.
1991, vložek 118.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Dolenšek Marija, Žirovnica,
Breg 158, vstop 29. 10. 1991, vložek
485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smolej Vijoleta, Jesenice, Prihodi 30, vstop
29. 10. 1991, vložek 92.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kostič Milica, Jesenice,
Titova 2a, vstop 29. 10. 1991, vložek 27.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dimc Sa-
gadin Dušanka, Jesenice, Benedičičeva 10,
vstop 29. 10. 1991, vložek 145.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klančnik Maja,
Jesenice, Titova 1a, vstop 29. 10. 1991, vlo-
žek 59.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markizeti Ruža, Jesenice, Bokalova 12,
vstop 29. 10. 1991, vložek 36.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Por Jana, Blejska
Dobrava, Blejska Dobrava 76, vstop 29. 10.
1991, vložek 32.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Planinčič Mirjana, Jesenice, Bo-
kalova 13, vstop 29. 10. 1991, vložek 32.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Konič
Francka, Jesenice, Viktorja Svetina 18,
vstop 29. 10. 1991, vložek 83.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bohinec Stanka,
Jesenice, Tomšičeva 98, vstop 29. 10. 1991,
vložek 82.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nadižar Viktorija, Jesenice, C. talcev
8d, vstop 29. 10. 1991, vložek 32.000 SIT,
odogovornost: ne odgovarja; Pekolj Mari-
na, Jesenice, C. I. Cankarja 1b, vstop 29.
10. 1991, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Koselj Špela, Jesenice, Hru-
šica 123, vstop 29. 10. 1991, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komar He-
lena, Kranjska Gora, Ledine 10, vstop 29.
10. 1991, vložek 43.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ažman Jelka, Kranjska Gora,
Ledine 10, vstop 29. 10. 1991, vložek 53.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rechber-
ger Fani, Jesenice, Kejžarjeva 37, vstop 29.
10. 1991, vložek 9.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mrzlečki Milena, Mojstrana,
Savska c. 4, vstop 29. 10. 1991, vložek
89.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koblar Jožica, Jesenice, C. revolucije 8,
vstop 29. 10. 1991, vložek 105.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rekar Mojca,
Mojstrana, Triglavska 2, vstop 29. 10. 1991,
vložek 71.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Klemen Poldina, Jesenice, Titova 71,
vstop 29. 10. 1991, vložek 48.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sadikovič Ismiha-
na, Jesenice, C. 1. maja 26b, vstop 29. 10.
1991, vložek 57.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vovk Danica, Jesenice, C. revo-
lucije 1, vstop 29. 10. 1991, vložek 36.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bokša An-
ka, Žirovnica, Breg 141, vstop 29. 10. 1991,
vložek 18.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Legat Irena, Jesenice, Breznica 25b,
vstop 29. 10. 1991, vložek 85.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Filipič Irena, Ži-
rovnica, Žirovnica 80a, vstop 29. 10. 1991,
vložek 25.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Klinar Lidija, Jesenice, Planina pod
Golico, vstop 29. 10. 1991, vložek 79.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jokoč An-
ka, Jesenice, Svetinova 14, vstop 29. 10.
1991, vložek 46.000 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Klinar Nevenka, Jesenice, Plani-
na pod Golico 5, vstop 29. 10. 1991, vložek
29.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ma-
lej Mojca, Žirovnica, Zabreznica 47, vstop
29. 10. 1991, vložek 62.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Malej Francka, Žirovni-
ca, Zabreznica 47, vstop 29. 10. 1991, vlo-
žek 98.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mežnar Helena, Mojstrana, Dovje 30, vstop
29. 10. 1991, vložek 39.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pintar Monika, Mojstra-
na, C. na Radovno 4a, vstop 29. 10. 1991,
vložek 110.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Markizeti Marinka, Mojstrana, De-
lavska 24, vstop 29. 10. 1991, vložek 79.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lipovec
Sonja, Mojstrana, Zg. Radovna 26, vstop
29. 10. 1991, vložek 69.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Klinar Marjana, Moj-
strana, Dovje 26, vstop 29. 10. 1991, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Aleš Angela, Jesenice, Murova 3, vstop 29.
10. 1991, vložek 27.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jandrič Milena, Jesenice, Ti-
tova 45, vstop 29. 10. 1991, vložek 83.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trampuš
Jelka, Mojstrana, Dovje 11, vstop 29. 10.
1991, vložek 65.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hartman Renata, Jesenice, Bo-
kalova 9, vstop 29. 10. 1991, vložek 34.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kero Ma-
rina, Jesenice, Tavčarjeva 8, vstop 29. 10.
1991, vložek 42.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Orson Sonja, Jesenice, Titova
45, vstop 29. 10. 1991, vložek 77.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kero Helena,
Jesenice, C. revolucije 2b, vstop 29. 10.
1991, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cimrotič Jasminka, Jesenice, Be-
nedičičeva 2, vstop 29. 10. 1991, vložek
41.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kramar Stanka, Mojstrana, Dovje 11e, vstop
29. 10. 1991, vložek 1,837.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rožič Nada, Kranj-
ska Gora, Černetova 33, vstop 29. 10. 1991,
vložek 4,165.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vučkovska Violeta, Jesenice, Tav-
čarjeva 3, vstop 29. 10. 1991, vložek 26.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čauševič
Azra, Jesenice, C. 1. maja 54, vstop 29. 10.
1991, vložek 53.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kelvišar Mojca, Jesenice, C. re-
volucije 1b, vstop 29. 10. 1991, vložek
24.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Glavič Marjana, Jesenice, C. 1. maja 133,
vstop 29. 10. 1991, vložek 35.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ražič Vasvija, Je-
senice, Prešernova 21, vstop 29. 10. 1991,
vložek 26.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stanko Rajka, Jesenice, Benedičiče-
va 2a, vstop 29. 10. 1991, vložek 34.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Majdanac
Dragica, Jesenice, C. v Rovte 17, vstop
29. 10. 1991, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bregant Majda, Jeseni-
ce, Tomšičeva 70d, vstop 29. 10. 1991, vlo-
žek 31.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kralj Ivanka, Žirovnica, Moste 19a, vstop
29. 10. 1991, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Cuznar Marjeta, Kranj-
ska Gora, Ledine 12, vstop 29. 10. 1991,
vložek 52.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podlipnik Alojzija, Rateče-Planica,
Rateče 137, vstop 29. 10. 1991, vložek
47.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Se-
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limovič Nesija, Jesenice, Prešernova 20,
vstop 29. 10. 1991, vložek 34.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kogoj Zdenka, Je-
senice, Tomšičeva 98a, vstop 29. 10. 1991,
vložek 33.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kešina Marcelija, Jesenice, Tavčarje-
va 8, vstop 29. 10. 1991, vložek 8.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Begič Minka,
Jesenice, Titova 74, vstop 29. 10. 1991, vlo-
žek 48.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ališič Rosanda, Jesenice, Hrušica 122, vstop
29. 10. 1991, vložek 45.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jakšič Danica, Jesenice,
Tomšičeva 33, vstop 29. 10. 1991, vložek
16.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šu-
šteršič Majda, Jesenice, Hrušica 71d, vstop
29. 10. 1991, vložek 32.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Fon Karmen, Jesenice,
C. revolucije 1a, vstop 29. 10. 1991, vložek
49.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvijič Mira, Jesenice, Cirila Tavčarja 3b,
vstop 29. 10. 1991, vložek 44.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Begovič Beisa, Je-
senice, Titova 41, vstop 29. 10. 1991, vlo-
žek 43.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Habe Anica, Jesenice, Tomšičeva 64, vstop
29. 10. 1991, vložek 53.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ozebek Tjaša, Mojstra-
na, Dovje 65, vstop 29. 10. 1991, vložek
6.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kra-
ljič Milena, Jesenice, C. talcev 8ce, vstop
29. 10. 1991, vložek 76.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kužnik Silva, Jesenice,
Titova 36, vstop 29. 10. 1991, vložek 77.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorjanc
Ivana, Rateče-Planica, Podkoren 4, vstop
29. 10. 1991, vložek 51.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vovk Barbara, Jesenice,
Hrušica 184, vstop 29. 10. 1991, vložek
23.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pič-
man Marija, Blejska Dobrava 18, vstop 29.
10. 1991, vložek 119.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Penca Metka, Kranjska Gora,
Černetova 33, vstop 29. 10. 1991, vložek
257.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Djukič Gordana, Jesenice, Kidričeva 24,
vstop 29. 10. 1991, vložek 31.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zupan Dragica,
Žirovnica, Žirovnica 102, vstop 29. 10.
1991, vložek 38.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mulalič Darja, Jesenice, Titova
62, vstop 29. 10. 1991, vložek 57.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rabič Suzana,
Mojstrana, Dovje 70, vstop 29. 10. 1991,
vložek 58.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Majcen Sonja, Jesenice, Tavčarjeva
3, vstop 29. 10. 1991, vložek 79.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hrovat Bernar-
da, Mojstrana, Dovje 14, vstop 29. 10. 1991,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rabič Zvonko, Blejska Dobrava, Blej-
ska Dobrava, vstop 15. 4. 1993, vložek
11.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Po-
povič Nada, Jesenice, Hrušica 68, vstop
7. 2. 1994, vložek 28.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rožič
Nada, razrešena kot direktorica 7. 2. 1994
in imenovana za predsednico uprave, ki za-
stopa družbo neomejeno, razen pri sklepa-
nju pravnih poslov z materialnimi obvez-
nostmi nad tolarsko protivredostjo 100.000
DEM po veljavnem tečaju Banke Slovenije
ali pravne posle o vlaganju kapitala po so-
glasju skupščine; Kramar Stanislava, ime-

novana 7. 2. 1994, za namestnico predsed-
nice uprave, ki zastopa družbo neomejeno,
razen pri sklepanju pravnih poslov po pred-
hodnem soglasju predsednika uprave in
pravne posle z materialnimi obveznostmi
nad tolarsko protivrednostjo 100.000 DEM
po veljavnem tečaju Banke Slovenije ali
pravne posle o vlaganju kapitala po soglas-
ju skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina 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 ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 6312 Skladišče-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-20446

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01749 z dne 13. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa POMOČ, podjetje za oprav-
ljanje varnostnih, zastavljalniških in me-
njalniških poslov ter promet blaga in sto-

ritev, Stritarjeva 5, Kranj, pod vložno št.
1/00676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5317347
Firma: AGENCIJA POMOČ, detektiv-

ske in varnostne storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: DETEKTIVSKA

AGENCIJA POMOČ, Kranj, d.o.o.
Sedež: Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 1,575.700 SIT
Ustanovitelji: Križnar Stanislav, Jeseni-

ce, Titova 115, vstop 5. 2. 1989, vložek
417.810 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gričar Miran, Kranj, Šorlijeva 16, vstop 5.
2. 1989, vložek 417.810 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kunčič Srečko, Bled, Želeška
ul. 8, vstop 5. 2. 1989, vložek 417.810 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Križnar Janez,
izstop 15. 10. 1993; Križnar Matej, Jeseni-
ce, Cesta Maršala Tita 47, vstop 25. 5. 1994,
vložek 322.270 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-24073

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01091 z dne 29. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05526/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904137
Firma: AVTOHIŠA KAVČIČ, podjet-

je za trgovino in vzdrževanje vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA KAVČIČ,

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

govornostjo
Sedež: Visoko, Milje 45
Osnovni kapital: 1,662.200 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Rajko, Visoko, Mi-

lje 45, vstop 17. 5. 1995, vložek 1,622.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kavčič Rajko, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Kavčič Mar-
jeta, imenovana 17. 5. 1995, Visoko, Milje
45, kot namestnica direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995:
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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Storitve taksistov; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem.

Rg-24075

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02134 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALP-BOHNE, d.o.o., Žirovni-
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ca, Zabreznica 50f, Žirovnica, pod vložno
št. 1/02233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5504007
Firma: ALP-BOHNE, družba za pro-

izvodnjo in prodajo prehrambenih pro-
izvodov, ter trgovina na drobno in debe-
lo, d.o.o., Žirovnica

Skrajšana firma: ALP-BOHNE, d.o.o.,
Žirovnica

Sedež: Žirovnica, Zabreznica 50f
Osnovni kapital: 1,577.000 SIT
Ustanovitelja: Bergles Ludvik, Žirovni-

ca, Zabreznica 50f, vstop 30. 1. 1991, vlo-
žek 788.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cuznar Wagner Romana, Salzburg, Gu-
ritzer Str. 21, vstop 30. 1. 1991, vložek
788.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bergles Ludvik, razrešen 31. 5. 1994;
direktorica Cuznar-Wagner Romana, ime-
novana 31. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-24077

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02171 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa COMET, Kranj, d.o.o., Liko-
zarjeva 23, Kranj, pod vložno št.
1/02425/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo ustanoviteljev in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5515831
Firma: COMET, trgovsko in proizvod-

no podjetje, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: COMET, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,827.585,90 SIT
Ustanovitelja: Tomažin Milena, Kranj,

Likozarjeva ul. 23, vstop 12. 6. 1991, vlo-
žek 1,059.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tomažin Dušan, Kranj, Likozarjeva
ul. 23, vstop 30. 5. 1994, vložek 768.585,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
mažin Dušan, imenovan 30. 5. 1994, kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-24080

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03932 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARHINOVA, podjetje za trgo-
vino in storitve, Škofja Loka, d.o.o., Sta-
ra c. 15a, Škofja Loka, pod vložno št.
1/04747/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo firme s temile podatki:

Firma: ARHINOVA, trgovina in stori-
tve, Škofja Loka, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,848.000 SIT
Ustanovitelj: Križnar Tomaž, Škofja Lo-

ka, Novi Svet 16, vstop 25. 2. 1993, vložek
2,848.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24082

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00982 z dne 30. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05589/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906334
Firma: ŽOLNA BOH., podjetje za pro-

jektiranje, zastopanje, grafične in druge
dejavnosti, d.o.o., Bohinjska Bistrica

Skrajšana firma: ŽOLNA BOH, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:   Bohinjska   Bistrica,   Nomenj
št. 35

Osnovni kapital: 1,728.315 SIT
Ustanovitelj: Zupan Pavel, Bohinjska Bi-

strica, Nomenj 35, vstop 26. 4. 1995, vložek
1,728.315 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Pavel, imenovan 26. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 5530 Gostinske storitve prehrane;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-24084

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01761 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa BELPRINT, podjetje za grafi-
ko in ekonomsko propagando, Kuratova
50, Kranj, pod vložno št. 1/01628/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5439639
Firma: BELPRINT, podjetje za grafiko

in ekonomsko propagando, d.o.o., Kranj

Skrajšana  firma:  BELPRINT,  d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 1,742.871 SIT
Ustanovitelj: Belehar Blaž, Kranj, Kura-

tova 50, vstop 4. 9. 1990, vložek 1,742.871
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24085

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01752 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROTEHNIKA JAM-
NIK, podjetje za proizvodnjo in trgovino
z elektro napravami in elementi, Kranj,
d.o.o., Oprešnikova 62, Kranj, pod vložno
št. 1/00821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
spremembo ustanovitelja ter osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5330297
Osnovni kapital: 2,606.601 SIT
Ustanovitelja: Jamnik Andrej, Kranj,

Oprešnikova 62, vstop 6. 1. 1990, vložek
1,042.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jamnik Vera, izstop 19. 7. 1993; Jamnik
Peter, Kranj, Oprešnikova 62, vstop 19. 7.
1993, vložek 1,563.960 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Peter, imenovan 9. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24086

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03188 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa DEM KLUB, družba za oprav-
ljanje storitev kozmetične dejavnosti, tr-
govine in finančnega svetovanja, d.o.o.,
Kranj, Planina 6, Kranj, pod vložno št.
1/01423/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge, ustanovitev in spre-
membo dejavnosti, ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5868815
Firma: GTG KARLAŠ, gradbeništvo,

trgovina in gostinstvo, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: GTG KARLAŠ, Ra-

dovljica, d.o.o.
Sedež: Radovljica, Cesta Staneta Ža-

garja 37
Osnovni kapital: 1,619.760 SIT
Ustanoviteljica: Drinovec Meta, izstop

4. 10. 1994; Cihlar Duša, izstop 4. 10. 1994;
Karlaš Darinka, Radovljica, Cesta Staneta
Žagarja 37, vstop 4. 10. 1994, vložek
1,619.760 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Drinovec Meta, razrešena 4. 10.
1994; direktorica Karlaš Darinka, imenova-
na 4. 10. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
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454 Zaključna gradbena dela; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-24088

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00928 z dne 30. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901049
Firma: BIVO, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIVO, d.o.o., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Reteče 155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vodopivec Irena, Škof-

ja Loka, Frankovo naselje 171, vstop 30. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vodopivec Irena, imenovana
30. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-24090

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00979 z dne 30. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05594/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906326
Firma: LUKANČIČ IN PARTNER,

storitve in trgovina, Žiri, d.n.o.
Skrajšana firma: LUKANČIČ IN

PARTNER, Žiri, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Žiri, Igriška 5
Ustanovitelja: Lukančič Janez in Lukan-

čič Cecilija, oba Žiri, Igriška 5, vstopila
31. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lu-
kančič Janez, imenovan 31. 5. 1995, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Lukančič Cecilija, imenovana 31. 5. 1995,
kot poslovodkinja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-24093

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01253 z dne 3. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa PROMAS, proizvodnja, marke-
ting in storitve, d.o.o., Zg. Gorje, Krnica
37a, Zg. Gorje, pod vložno št. 1/05194/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813301
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmač Peter, Zg. Gorje,

Krnica 37a, vstop 4. 5. 1993, vložek 795.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Renko An-
ton, Begunje, Srednja vas 5, vstop 4. 5. 1993,
vložek 795.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi na: prevozne stori-
tve z osebnimi in tovornimi vozili, avtopral-
nica, menjava gum in bencinski servis, po-
slovne storitve kot na primer prirejanje sej-
mov, seminarjev in tečajev, razmnoževanje
in fotokopiranje ter založniška dejavnost,
gostinske storitve nastanitve in prehrane,
urejanje in vzdrževanje naselij in prostora,

prometnih poti, ulic, parkov, zelenic, re-
kreacijskih površin in urejanje stavbnega
zemljišča, razne osebne storitve in storitve
gospodinjstvom, izposojanje orodij in roč-
nih strojev za obdelavo lesa in kovin, trgo-
vina z naftnimi derivati na veliko in malo.

Rg-24094

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01157 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa OBRTNO PODJETJE
KRANJ, p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj,
pod vložno št. 1/00647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5067766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ipa-

vec Jože, razrešen 7. 6. 1995; direktorica
Bregar Ana, imenovana 7. 6. 1995, Kranj,
Britof 408, zastopa družbo neomejeno, ra-
zen pri sklepanju pogodb o nakupu in pro-
daji nepremičnin, za kar je potrebno soglas-
je delavskega sveta.

Rg-24095

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03148 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKO GOZDARSKA
ZADRUGA SLOGA, z.o.o., Jezerska c.
41, Kranj, pod vložno št. 1/05514/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Sedež: Kranj, Šuceva 27.

Rg-24096

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01746 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIKRO S TRŽIČ, d.o.o., Ko-
roška 92, Tržič, pod vložno št. 1/00435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5292573
Firma: MIKRO S, podjetje za elektro-

niko, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: MIKRO S, d.o.o., Tr-

žič
Osnovni kapital: 2,095.500 SIT
Ustanovitelja: Snedic Mirjana in Snedic

Franc, oba Tržič, Koroška 92, vstopila
18. 10. 1989, vložila po 1,047.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-24098

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01883 z dne 24. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa POJ.01.92, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo električne energije,
Planina 64, Kranj, pod vložno št.
1/04101/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5683408
Firma: POJ.01.92, podjetje za proiz-

vodnjo in prodajo električne energije,
d.o.o., Kranj

Skrajšana  firma:  POJ.01.92,  d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 6,700.000 SIT
Ustanovitelji: Ponikvar Janez, Kranj,

Šiškovo naselje 48; Oman Janez, Kranj, Pla-
nina 64 in Jereb Janez, Kranj, Stražiška ul. 4,
vsi vstopili 21. 5. 1992, vložili po 2,333.333
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Rg-24089

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04096 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa GORJANC, lesna industrija in
trgovina, d.o.o., Kranj, Cesta na Rupo 45,
Kranj, pod vložno št. 1/01203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5377633
Sedež: Kranj, Smledniška c. 13
Osnovni kapital: 1,973.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjanc Janez in Gorjanc

Nataša, oba Kranj, Smledniška c. 13, vsto-
pila 12. 3. 1990, vložila po 986.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike, 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 702 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem.

Rg-24099

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00743 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa OBRTNO PODJETJE
KRANJ, p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj,
pod vložno št. 1/00647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5067766
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Šmajd Franc, razrešen 5. 4. 1995; Ipavec
Jože, imenovan 5. 4. 1995, Cerklje na Go-
renjskem, Zalog pri Cerkljah 61, kot vršilec
dolžnosti direktorja zastopa družbo neome-
jeno, razen pri sklepanju pogodb o nakupu
in prodaji nepremičnin, za kar je potrebno
soglasje delavskega sveta.

Rg-24101

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00832 z dne 23. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AKA DESIGN, podjetje za
projektiranje in izdelavo notranje opre-
me, Begunje na Gorenjskem, d.o.o., Zgo-
ša 52, Begunje na Gorenjskem, pod vlož-
no št. 1/00467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, osebe, pooblaščene za zasto-
panje in uskladitev dejavnosti s klasifikaci-
jo ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5293405
Firma: AKA PCB, d.o.o., projektiranje

in proizvodnja, Lesce
Skrajšana firma: AKA PCB, d.o.o.,

Lesce
Sedež: Lesce, Rožna dolina 54
Ustanovitelji: Čufer Andrej, Begunje na

Gorenjskem, Zgoša 52, vstop 8. 11. 1989,
vložek 232.332,75 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Čufer Andrej, Lesce, Dacarjeva 40,
vstop 10. 5. 1995, vložek 542.109,75 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čufer Vesna,
Lesce, Dacarjeva 40, vstop 10. 5. 1995, vlo-
žek 542.109,75 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čufer Gregor, Lesce, Dacarjeva 40,
vstop 10. 5. 1995, vložek 232.332,75 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čufer Andrej, razrešen 10. 5. 1995;

direktorica Čufer Vesna, imenovana 10. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6014
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-24102

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00506 z dne 23. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TROPICAL, podjetje za go-
stinske in turistične storitve, d.o.o., Pa-
jerjeva 6, Šenčur, sedež: Pajerjeva 6, Šen-
čur, pod vložno št. 1/03167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz družbe z omejeno odgovornostjo v ko-
manditno družbo, spremembo ustanovite-
ljev, uskladitev dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5637023
Firma: VIDMAR – TROPICAL, pod-

jetje za gostinske in turistične storitve,
k.d.

Skrajšana firma: VIDMAR – TROPI-
CAL, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 18.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagodic Antonija, Šen-

čur, Gasilska c. 28, vstop 25. 3. 1995, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995:
55112 Dejavnost penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6022 Storitve taksistov;
71401 Izposojanje športne opreme; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-24104

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03447 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRATEL, telekomunikacij-
ski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska c.
24a, Kranj, pod vložno št. 1/00440/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5844703
Ustanovitelj: Gorenjska banka, d.d.,

Kranj, Bleiweisova 1, vstop 18. 5. 1994,
vložek 6,069.447,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, izstop 11. 11. 1994.

Rg-24106

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01891 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa GIPS, gradbeni inženiring,
projektiranje, svetovanje, Britof 134,
Kranj, pod vložno št. 1/03400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5618860
Firma: GIPS, gradbeni inženiring, pro-

jektiranje, svetovanje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: GIPS, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Britof 134.

Rg-24111

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01145 z dne 22. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910056
Firma: GRANER, gradbeništvo, nepre-

mičnine, računalništvo, d.o.o., Kranj
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Skrajšana firma: GRANER, d.o.o.,
Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kranj, Zasavska 43b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vilfan Marija in Vilfan

Ivan, oba Kranj, Zasavska c. 43b, vstopila
18. 7. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vilfan Aleš, imenovan 18. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Vil-
fan Ivan, imenovan 18. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno 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 inštalacije; 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-24112

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01351 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEHNOLOŠKO RAZVOJNI
CENTER, d.o.o., Žabnica, Žabnica 7,
Žabnica, pod vložno št. 1/05254/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5483433
Firma: TRC – TEHNOLOŠKO RAZ-

VOJNI CENTER, d.o.o., Žabnica
Skrajšana firma: TRC, d.o.o., Žabnica
Osnovni kapital: 2,822.000 SIT
Ustanovitelja: Brezar Tomaž, Žabnica,

Žabnica 7, vstop 21. 1. 1991, vložek
2,539.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jelovčan Marko, Žabnica, Žabnica 69, vstop
21. 1. 1991, vložek 282.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-24113

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01158 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRAJANUS, grafična pripra-
va, d.o.o., Kranj, Hrastje 123, Kranj, pod
vložno št. 1/03098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in

uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5581559
Sedež: Kranj, Trg Prešernove briga-

de 4
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 511 Posredništvo; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-24114

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01170 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa OPUS, računalniški enginee-
ring, d.o.o., Kranj, Jaka Platiše 13, Kranj,
pod vložno št. 1/00370/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5287057
Firma: OPUS, Računalniški enginee-

ring, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 9,197.000 SIT
Ustanovitelja: Okorn Pavel, vložil

8,737.000 SIT in Okorn Irena, vložila
459.850 SIT, oba Kranj, Jaka Platiše 9, vsto-
pila 17. 7. 1989, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-24117

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00858 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa HRANILNICA LON, d.d.,
Kranj, Koroška 27, Kranj, pod vložno št.
1/03560/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev hranilnice Magro, d.d., Gro-
suplje s temile podatki:

Matična št.: 5624908
Osnovni kapital: 43,370.000 SIT.

Rg-24118

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00641 z dne 17. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRAJANUS, grafična pripra-
va, d.o.o., Kranj, Hrastje 123, Kranj, pod
vložno št. 1/03098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 55815599.

Rg-24120

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03017 z dne 17. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRIMI, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, Grintovška 35,
Kranj, pod vložno št. 1/03572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5636272
Firma: PRIMI, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PRIMI, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mišič Peter in Prinčič Bro-

nislava, oba Kranj, Grintovška 35, vstopila
31. 3. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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; 6110 Pomorski pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-24122

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01686 z dne 14. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MD, d.o.o., Begunje, Zgoša 59,
Begunje, pod vložno št. 1/01908/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala in spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5852382
Firma: MD, podjetje za marketing, in-

ženiring, proizvodnjo, export-import,
d.o.o., Begunje

Skrajšana firma: MD, d.o.o., Begunje
Osnovni kapital: 1,578.232 SIT
Ustanovitelja: Zupan Drago in Zupan

Marta, oba Begunje, Zgoša 59, vstopila 27.
12. 1990, vložila po 789.116 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zupan Marta, imenovana 27. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Zupan Drago, razrešen 29. 5. 1994 in
imenovan kot družbenik, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Zupan Marta, raz-
rešena 19. 5. 1994.

Rg-24123

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02141 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TELETRANS, podjetje za tr-

govino in storitve, Lesce, Šobčeva 17, Les-
ce, pod vložno št. 1/02896/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povišaje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5567190
Firma: TELETRANS, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Lesce
Skrajšana firma: TELETRANS, d.o.o.,

Lesce
Osnovni kapital: 1,888.200 SIT
Ustanovitelj: Romih Vojko, Lesce, Čo-

pova 7, vstop 11. 12. 1991, vložek 1,885.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24124

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01602 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa BEST, Škofja Loka, d.o.o.,
Podlubnik 257, Škofja Loka, pod vložno
št. 1/02048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5463050
Firma: BEST, Škofja Loka, d.o.o., Pod-

jetje za informacijsko tehnologijo
Skrajšana firma: BEST, Škofja Loka,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,550.558 SIT
Ustanovitelj: Berce Stanislav, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 257, vstop 3. 1. 1991, vložek
1,550.558 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24126

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02006 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MM TRG, d.o.o., Gorenja vas,
Gorenja vas 213, Gorenja vas, pod vložno
št. 1/00861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537665
Firma: MM TRG, podjetje za trgovino

in knjigovodske storitve, d.o.o., Gorenja
vas

Skrajšana firma: MM TRG, d.o.o., Go-
renja vas

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Marija in Bizjak

Mihael, oba Gorenja vas, Gorenja vas 213,
vstopila 15. 12. 1989, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: urejanje naselja
in prostora; stanovanjska dejavnost; komu-
nalne dejavnosti, nizke in visoke gradnje,
gradbeni inženiring.

Rg-24127

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02012 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa BLURU, trgovsko podjetje s
konfekcijo, d.o.o., Škofja Loka, Partizan-
ska c. 43, Škofja Loka, pod vložno št.
1/01575/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo firme ter osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5408164
Firma: BLURU, trgovsko podjetje s

konfekcijo, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jeraj Sašo, Škofja Loka,

Partizanska c. 43, vstop 17. 9. 1990, vložek

218.489 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tisu-tex, Švica, St. Gallen, Švica, Rittmajer
str. 15, vstop 20. 11. 1991, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
zin Cvetka, imenovana 25. 5. 1994, Krmelj,
Polje pri Tržiču 20a, kot namestnica direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24130

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01585 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PLASTEX, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Hotavlje, Hotavlje 41, Gore-
nja vas, pod vložno št. 1/01393/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5410037
Osnovni kapital: 2,907.000 SIT
Ustanovitelja: Pivk Zvonko, Gorenja vas,

Hotavlje 41, vstop 20. 7. 1990, vložek
1,453.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pivk Silvo, Gorenja vas, Hotavlje 26, vstop
24. 9. 1990, vložek 1,453.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-24133

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02015 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa ČETRTA POT, trgovina in infor-
matika, d.o.o., Kranj, Planina 3, Kranj,
pod vložno št. 1/00963/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5337976
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: Šolar Boris, Podnart, Ov-

siše 16, vstop 22. 2. 1990, vložek 972.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grušovnik
Robert, izstop 9. 12. 1992; Černivec Sonja,
izstop 18. 5. 1994; Frelih Tomaž, Podnart,
Posavec 42, vstop 6. 7. 1993, vložek
414.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vehovec Samo, Kranj, Hrastje 143, vstop
6. 7. 1993, vložek 414.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-24134

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02119 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PANJ, Podjetje za telesnokultur-
no in rekreativno dejavnost, storitve, po-
sredovanje, zastopanje in trgovino, Dru-
lovka 45e, Kranj, pod vložno št.
1/05037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5787203
Firma: PANJ, telesnokulturna in re-

kreativna dejavnost, storitve, posredova-
nje, zastopanje in trgovina, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: PANJ, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Uranič Srečko, Kranj, Dru-

lovka 45e, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,548.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Uranič Jana, imenovana 28. 1.
1994, Kranj, Drulovka 45e, zastopa družbo
brez omejitev.
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Rg-24135

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01578 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PEMO, podjetje za trgovino, za-
stopanje in svetovanje, Pod Plevno 26,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/02743/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5540909
Firma: PEMO, podjetje za trgovino,

zastopanje in svetovanje, d.o.o., Škofja
Loka

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

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Penko Mitja, izstop

5. 11. 1991; Penko Jožica, Škofja Loka, Pod
Plevno 26, vstop 5. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24136

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02144 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa GACHO, podjetje za trgovino,
turizem, storitve in proizvodnjo, Podnart
64, Podnart, pod vložno št. 1/03341/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5686130
Firma: GACHO, podjetje za trgovino,

turizem, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Podnart

Skrajšana firma: GACHO, d.o.o., Pod-
nart

Osnovni kapital: 1,514.600 SIT
Ustanovitelj: Pogačnik Iztok, Podnart,

Podnart 64, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,514.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rakovec Matjaž, izstop 18. 5. 1994.

Rg-24138

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01569 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa GAMBIT, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, Strahinj, d.o.o.,
Strahinj 102, Naklo, pod vložno št.
1/00418/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5290252
Firma: GAMBIT, podjetje za trgovino,

gostinstvo in turizem, Strahinj, d.o.o.
Sedež: Naklo, Strahinj 102
Osnovni kapital: 2,413.000 SIT
Ustanovitelj: Joković Dušan, Naklo,

Strahinj 102, vstop 2. 10. 1989, vložek
2,413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24139

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01995 z dne 2. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PA & CO, podjetje za proizvod-
njo, storitve, servis, trgovino, d.o.o., Jese-
nice, Prešernova 26b, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04893/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5779707
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT

Ustanovitelj: Pačnik Branko, Jesenice,
Prešernova 26b, vstop 15. 3. 1993, vložek
1,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24143

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01037 z dne 31. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ONIKS, podjetje za organiza-
cijo in razvoj na področju kovinsko pre-
delovalne industrije, kom. in prozvodno
dejavnost, Sp. plavž 6, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/03096/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, povišanje osnovne vloge, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5556678
Firma: ONIKS, d.d., podjetje za kovin-

sko predelavo ter organiziranje in raz-
voj, Jesenice

Skrajšana firma: ONIKS, d.d., Jesenice
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Jesenice, Spodnji plavž 6
Osnovni kapital: 435,895.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 3. 3. 1995,
vložek 87,179.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 3. 3. 1995,
vložek 43,589.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala
ulica 5, vstop 3. 3. 1995, vložek 43,589.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 3. 3. 1995, vlo-
žili 174.359.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 3. 3. 1995, vložili 87,179.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velikajne Florijan, imenovan 3. 3.
1995, Jesenice, Hrušica 145, zastopa druž-
bo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Gračnar Jože,
Dovžan Jure, Štravs Jože, Noč Branko in
Ramuš Tomaž, vsi vstopili 3. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 5112
Posredništvo pri prordaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5141 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 55112 De-
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javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 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.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-24147

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01090 z dne 2. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05582/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907012
Firma: EUROPEAN SOLAR ENERGY

CENTER – VIDER & CO., d.n.o., proda-
ja solarnih sistemov

Skrajšana firma: ESEC – VIDER &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofja Loka, Cankarjev trg 4
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Vider Zeev, Post Mizrach

Benjamin Izrael, Waale Efraim 90638, vstop
28. 6. 1995, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Hostnik
Blaž, Škofja Loka, Grajska pot 16, vstop
28. 6. 1995, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vider Zeev, imenovan 28. 6. 1995,
zastopa družbo neomejeno; družbenik Host-
nik Blaž, imenovan 28. 6. 1995, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo 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;
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 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;

5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na 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 plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-24148

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00984 z dne 2. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05581/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906342
Firma: KOBLA AVTOODPAD, KU-

HAR JANEZ IN OSTALI, družba za tr-
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govino in storitve, d.n.o., Bohinjska Bi-
strica

Skrajšana firma: KOBLA AVTO-
ODPAD KUHAR JANEZ IN OSTALI,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohinjska Bistrica, Rožna št. 4
Ustanovitelja: Kuhar Janez, Bohinjska

Bistrica, Rožna št. 4, vstop 23. 5. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Zalokar Srečko, Bohinjska Bistrica,
Prečna št. 3, vstop 23. 5. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kuhar Janez, imenovan 23. 5. 1995;
družbenik Zalokar Srečko, imenovan 23. 5.
1995, je izvzet od zastopanja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-24149

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00888 z dne 2. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05580/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904196
Firma: GIBICOT, tekstilna industrija

in trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: GIBICOT, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Gorenjesavska c. 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Aquasava, tekstilna indu-

strija in trgovina, d.o.o., Kranj, Gorenjesav-
ska c. 12, vstop 23. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bonazzi Giulio, imenovan 23. 5. 1995,
Verona, Italija, Via del Porresin N.2, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Gr-
žančič Glumpak Ana, imenovana 23. 5.
1995, Ljubljana, Strniševa 33.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom.

Rg-24150

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00873 z dne 2. 8. 1995 pod št.
vložka 1/05579/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900875
Firma: ARA PLUS, trgovsko podjetje,

Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: ARA PLUS, Bled,

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

govornostjo
Sedež: Bled, Savska 29
Osnovni kapital: 1,514.840 SIT

Ustanovitelja: Sefič Adil, Jesenice, c.
Viktorja Svetina 11, vstop 28. 4. 1995, vlo-
žek 757.420 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Nuhovič Redžep, Sarajevo, M. Obiliča
28, vstop 28. 4. 1995, vložek 757.420 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sefič Adil, imenovan 28. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5135
Trgovina na debelo s 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5141 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-24467

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01233 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO KRANJ, Gosposvetska 12,
Kranj, pod vložno št. 1/02590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5055288
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-

ljak Marija, Radovljica, Gradiška pot 7, raz-
rešena kot v.d. direktorja in 18. 10. 1994

imenovana za direktorico, ki zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-24468

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00766 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOSLES, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj, Hrastje 91, Kranj, pod vložno št.
1/04002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5781396
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

sec Leopold, imenovan 22. 4. 1995, Kranj,
Hrastje 91, kot namestnik direktorja zasto-
pa družbo neomejeno.

Rg-24471

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01183 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ŠOLA Jesenice, Ul.
Bratov Rupnik 2, Jesenice, pod vložno št.
1/05300/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5854105000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-

kon Andrej, razrešen 16. 6. 1995; Razinger
Regina, imenovana 16. 6. 1995, Radovljica,
Gradnikova 60, kot ravnateljica zastopa za-
vod neomejeno.

Rg-24472

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01193 z dne 28. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05609/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Firma: TOP UNIMAT, ognjevarni ma-
terial, d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: TOP UNIMAT, d.o.o.,
Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 1,566.270 SIT
Ustanovitelja: Sedlar Stanko, vložil

1,550.607 SIT in Sedlar Leopoldina, vložila
15.663 SIT, oba Jesenice, Cesta Maršala
Tita 63, vstopila 25. 8. 1995, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sedlar Stanko, imenovan 25. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 1320
Pridobivanje rude neželeznih kovin, razen
uranove in torijeve rude; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
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lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-24475

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03034 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PEKS, pekarna in slaščičarna,
Škofja Loka, p.o., Kidričeva c. 53, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva osebe, pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5066794
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Petrač

Januš, Kropa, Kropa 70, razrešen kot v.d.
direktorja 1. 9. 1994 in imenovan za direk-
torja dne 20. 9. 1994, ki zastopa družbo
brez omejitev; Knavs Borut, Ljubljana, Ši-
šenska c. 15, razrešen kot v.d. vodja komer-
cialne službe dne 1. 9. 1994 in imenovan
dne 20. 9. 1994 za vodjo komercialnega
sektorja, ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-24478

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03178 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA SLOGA, p.o., Jezerska c. 41,
Kranj, pod vložno št. 1/00298/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Firma: HRANILNO KREDITNA SLUŽ-
BA SLOGA, p.o., Kranj

Skrajšana firma: HKS SLOGA, p.o.,
Kranj

Sedež: Kranj, Šuceva 27.

Rg-24479

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00232 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CEZAR, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Bled, Bohinjska Bela 41,
Bohinjska Bela, pod vložno št. 1/05151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5805244
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Abramovič Jana, razrešena 14. 12.
1994; direktor Abramovič Tofil, imenovan
14. 12. 1994, Bled, Bohinjska Bela 41, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-24480

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00868 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA GRADBENA ŠOLA
KRANJ, Cankarjeva 2, Kranj, pod vlož-
no št. 1/00159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5083915
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-

kovec Darinka, razrešena 21. 2. 1995; Šam-
bar Ivan, imenovan 22. 2. 1995, Kranj, Zo-
isova 7, kot ravnatelj zastopa zavod neome-
jeno.

Rg-24481

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01121 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PROKSIMA TEHNIK, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Je-
senice, Cesta talcev 3, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04284/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781191
Ustanovitelj: Proksima, proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Kranj, izstop 30. 6. 1995;
Vengar Srečko, Jesenice, Cesta talcev 3,
vstop 30. 6. 1995, vložek 1,520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24483

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02875 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ORPIS, podjetje za projekti-
ranje, organiziranje, revizijo in informa-
cijske sisteme Žirovnica, d.o.o., Breznica
28a, Žirovnica, pod vložno št. 1/00513/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5315042
Firma: D + S, projektiranje, organizi-

ranje, inženiring in proizvodnja plovil,
d.o.o., Radovljica

Skrajšana firma: D + S, d.o.o., Radov-
ljica

Sedež: Radovljica, Cesta na Jezerca
6/a.

Rg-24484

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04081 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MUSTANG, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., Radovljica, Kranjska c. 4,
Radovljica, pod vložno št. 1/04783/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Sedež: Lesce, Cesta na Lipce 6.

Rg-24486

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03282 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZA-
VOD KRANJ, C. Staneta Žagarja 19,
Kranj, pod vložno št. 1/00146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje in meje poob-
lastil s temile podatki:

Matična št.: 5049849000
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ren-

ko Mihela, Preddvor, Hotemaže 86, razre-
šena kot v.d. ravnateljice 31. 1. 1994 ter
28. 2. 1994 imenovana za ravnateljico, ki
zastopa zavod neomejeno.

Rg-24491

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01201 z dne 22. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05608/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915023
Firma: ŠLIBAR IN COMPANY, pro-

izvodnja in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠLIBAR IN COM-

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

odgovornostjo
Sedež: Kamna Gorica, Zg. Dobrava 13
Ustanovitelja: Šlibar Janez, Kamna Go-

rica, Zg. Dobrava 13, vstop 15. 8. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-

njem; Hrovat Marjan, Kamna Gorica, Zg.
Dobrava 15a, vstop 15. 8. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šlibar Janez, imenovan 15. 8. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; Hrovat Marjan,
imenovan 15. 8. 1995, kot namestnik direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 410 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9305 Druge storitvene dejavosti, d.n.

Rg-24492

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01741 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZAMORC, podjetje za oprav-
ljanje in posredovanje storitev, Kidriče-
va 1, Škofja Loka, pod vložno št.
1/01752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5440149
Firma: ZAMORC, podjetje za oprav-

ljanje in posredovanje storitev, Škofja Lo-
ka, d.o.o.

Skrajšana firma: ZAMORC, Škofja Lo-
ka, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,676.800 SIT
Ustanovitelji: Krek Janez, izstop 17. 5.

1994; Jesenko Blaž, izstop 17. 5. 1994; Je-
lovšek Gorazd, Škofja Loka, Podlubnik 20,
vstop 10. 9. 1990, vložek 1,676.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jelenc Katari-
na, izstop 17. 5. 1994.

Rg-24493

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01705 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ORBITAL, Trgovina, servis,
marketing, potniški prevozi, turizem,
d.o.o., Železniki, Log 9, Železniki, pod
vložno št. 1/03986/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti in firme
s temile podatki:

Matična št.: 5664411
Firma: ORBITAL, trgovina, servis,

marketing, potniški prevozi, turizem,
d.o.o.

Skrajšana firma: ORBITAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jelenc Janez, Železniki,

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

Dejavnost družbe se dopolni in se dejav-
nost razširi z: gostinstvo in turizem, med
tem tudi kmečki turizem.

Družba opravlja odslej naslednje dejav-
nosti: trgovina na debelo z živilskimi in
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neživilskimi proizvodi; trgovina na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; storitve v
cestnem prometu, od tega dajanje vozil v na-
jem; posredovanje pri prevozu potnikov in
blaga v cestnem prometu; zastopanje in posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; popravila
in servisiranje vozil; konsignacijska in druga
zastopniška prodaja; marketinške storitve; pre-
voz oseb z avtobusom v domačem prometu;
turistična agencija; gostinstvo in turizem med
tem tudi kmečki turizem; uvoz in izvoz novih
in rabljenih vozil in rezervnih delov; posli
posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu;
uvoz in izvoz živil; uvoz in izvoz neživilskih
proizvodov; zastopanje tujih pravnih oseb v
Republiki Sloveniji; prevoz oseb z avtobusom
v mednarodnem prometu.

Rg-24494

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00843 z dne 21. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05606/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900760
Firma: AVTOSERVIS BLED, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: AVTOSERVIS BLED,

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

govornostjo
Sedež: Bled, Ribenska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Molj Zdenko, Radovljica,

Gradnikova 129, vstop 9. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mar-
kovc Anton, Bled, Kolodvorska 17, vstop
9. 5. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Molj Zdenko, imenovan 9. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Markovc An-
ton, imenovan 9. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredištvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke

porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nanči zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7482 Pakiranje.

Rg-24495

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01093 z dne 21. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05607/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909708
Firma: ASTERA 1, trgovina in posredo-

vanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTERA 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Struževo 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avbelj Marija in Avbelj

Drago, oba Kranj, Struževo 49, vstopila 23. 6.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direkto-
rica Avbelj Marija, imenovana 23. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Avbelj Drago,
imenovan 23. 6. 1995, kot namestnik direktor-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini 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 kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;

5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo 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 stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
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skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim mate-
rialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no 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 drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-24497

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00401 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ZORKA, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Naklo, Strahinj 36, Naklo, pod vlož-
no št. 1/02586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5520142
Sedež: Naklo, Strahinj 111b.

Rg-24505

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01173 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa LAVI, Trgovina, proizvodnja,
marketing, d.o.o., Kranj, Šorlijeva 39,
Kranj, pod vložno št. 1/00807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5326559
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 3350

Proizvodnja ur; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5212 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-24506

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01159 z dne 18. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05605/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910331
Firma: BO – TISK, tiskarstvo in papir-

na galanterija, d.o.o.
Skrajšana firma: BO – TISK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Jelenčeva ulica 34
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelja: Česen Bojan, Naklo, Ulica

Vinka Rejca 5, vstop 31. 7. 1995, vložek
835.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mur-
ko Borut, Kranj, Jelenčeva ulica 34, vstop
31. 7. 1995, vložek 835.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Česen
Bojan, imenovan 31. 7. 1995, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev; Murko Borut,
imenovan 31. 7. 1995, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske, opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-24508

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01419 z dne 18. 7. 1995 pri subjektu
vpisa LEKERO, d.o.o., Visoko, Milje 13,
Visoko, pod vložno št. 1/04723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in spremembo družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5757231
Firma: LEKERO, podjetje za trgovino,

zastopanje, uvoz, izvoz in proizvodnjo,
d.o.o., Visoko

Skrajšana firma: LEKERO, d.o.o., Visoko
Osnovni kapital: 1,649.000 SIT
Ustanovitelja: Jerala Česnik Maja, vstop

29. 4. 1993 in Jerala Branko, vstop 21. 4.
1994, oba Kranj, Ljubljanska 27, vložila po
824.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-24514

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01081 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KROJ, modna konfekcija, d.d., Škof-
ja Loka, Kidričeva cesta 81, Škofja Loka,

pod vložno št. 1/00055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sveta in
spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5033250
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Divjak

Anton, razrešen 1. 8. 1995; direktor Langer-
holc Bojan, imenovan 1. 8. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Članica nadzornega sveta: Ušeničnik Mar-
tina, vstopila 26. 5. 1995.

Rg-24517

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00302 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GORENJKA, hotelsko turistično
podjetje, p.o., Kranjska Gora, borovška
86, Kranjska Gora, pod vložno št.
1/00098/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5001382
Sedež: Kranjska Gora, Borovška 95.

Rg-24518

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02925 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KENDA, podjetje za računovodska
dela in svetovanje, d.o.o., Radovljica, Ljub-
ljanska 3, sedež: Ljubljanska 3, Radovlji-
ca, pod vložno št. 1/00839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5331749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

torica Kenda Helena, razrešena 11. 8. 1994;
direktor Kenda Jakob – Jaša, imenovan 11. 8.
1994, Radovljica, Ljubljanska 3, zastopa druž-
bo bez omejitev.

Rg-24520

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02909 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA,
p.o., Kranj, Oldhamska c. 4, Kranj, pod
vložno št. 1/00075/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5015561
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jože

Kastelic, razrešen 30. 9. 1993.

Rg-24521

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01677 z dne 13. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SMR & CO, d.o.o., Škofja Loka, Re-
teče 164, Škofja Loka, pod vložno št.
1/02548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovnega kapitala in
spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5505488
Firma: SMR & CO, d.o.o., podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino ter za-
stopstva, Škofja Loka

Skrajšana firma: SMR & CO, d.o.o.,
Škofja Loka

Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Smrekar Stojan, Ljubljana,

Belačeva 18, vstop 28. 2. 1991, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Smre-
kar Jelka, imenovana 16. 5. 1994, Škofja Lo-
ka, Reteče 164, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo neomejeno.
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Rg-24522

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01124 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
KRANJ, C. Staneta Žagarja, Kranj, pod
vložno št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5142415
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

KRANJ, n.sol.o.
Sedež: Kranj, C. Staneta Žagarja 53
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 0201

Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovori promet; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-24525

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00393 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KROJ, modna konfekcija, d.d., Škof-
ja Loka, Kidričeva cesta 81, Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razrešitev začasnega nad-
zornega sveta in imenovanje nadzornega sveta
ter spremembo naziva osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5033250
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Divjak Anton, Škofja Loka, Groharjevo
naselje 4, razrešen 25. 1. 1995 in imenovan za
v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Bertoncelj Metka,
Ušeničnik Martina, Ivko Vera, Plut Robert in
Mančevski Marija, vsi izstopili 25. 1. 1995;

Radetič Marija, Bertoncelj Metka, Plut Ro-
bert, Mančevski Marija, vsi vstopili 25. 1.
1995.

Rg-24526

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03502 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BIHI, podjetje za trgovino, trans-
port, gradbeništvo, izvoz ter uvoz, d.o.o.,
Kranj, Zlato polje 2, Kranj, pod vložno št.
1/03785/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5722081
Firma: BIHI, podjetje za trgovino,

transport, gradbeništvo, izvoz ter uvoz,
d.o.o., Kranj

Osnovni kapital: 1,764.840 SIT
Ustanovitelj: Hasanaj Refki, Jesenice, Ilir-

ska 15, vstop 12. 10. 1992, vložek 1,764.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljal-
ci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-24527

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01841 z dne 11. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JANJA, podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Tržič, Podljubelj
40, Tržič, pod vložno št. 1/02565/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanovitelja, priimka in bivališča
ustanovitelja, zastopnika, preoblikovanje v
družbo z neomejeno odgovornostjo ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518814
Firma: PAPLER JANJA & CO, trgovi-

na in storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: PAPLER JANJA & CO,

d.n.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno od-

govornostjo
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Sedež: Tržič, Podljubelj 104
Ustanovitelja: Knific Janja, izstop 25. 3.

1995; Papler Janja, vstop 25. 3. 1995 in Papler
Peter, vstop 18. 5. 1994, oba Tržič, Podljubelj
104, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direkto-
rica Knific Janja, razrešena 25. 3. 1995; direk-
torica Papler Janja, imenovana 25. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Papler Peter,
imenovan 18. 5. 1994 kot namestnik direktori-
ce zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavosti, povezane s finanč-
nim posredništvom.

Rg-24534

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00670 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu
vpisa CESTNO PODJETJE KRANJ, p.o.,
Jezerska cesta 20, Kranj, pod vložno št.
1/00216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5143802
Firma: CESTNO PODJETJE KRANJ,

p.o., Kranj
Skrajšana firma: CP, Kranj, p.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;

1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljal-
ci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Rg-24536

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01683 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu
vpisa M-KOMERC, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Radovljica, Gorenjska
c. 25, Radovljica, pod vložno št. 1/04267/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5705304
Firma: M-KOMERC, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Radovljica

Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanoviteljica: Čadež Nada, Radovljica,

Cankarjeva 42, vstop 28. 12. 1992, vložek
1,890.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24538

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01695 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LAVAL, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Duplje, Sp. Duplje 96, Duplje,
pod vložno št. 1/04956/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5782295
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ovsenek Janez, Duplje, Sp.

Duplje 96, vstop 7. 4. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24539

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02270 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KOTI, Podjetje za mizarske storitve
in trgovino, d.o.o., Naklo, Strahinj 100, Na-
klo, pod vložno št. 1/05065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5786878
Firma: KOTI, podjetje za mizarske sto-

ritve in trgovino, d.o.o., Naklo.

Rg-24543

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00914 z dne 6. 9. 1995 pod št.
vložka 1/05595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900972
Firma: SG GUZELJ IN DRUŽBENIK,

d.n.o., podjetje za trgovino in storitve
Skrajšana firma: SG GUZELJ IN

DRUŽBENIK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Partizanska 13
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Guzelj Stane, Škofja Loka,

Groharjevo naselje 19, vstop 21. 3. 1995, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Sever Jerneja, Škofja Loka,
Partizanska 13, vstop 21. 3. 1995, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Guzelj Stane, imenovan 21. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; Sever Jerneja, imeno-
vana 21. 3. 1995, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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 speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6232
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9261

Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-24544

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01884 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MULEJ, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Radovljica, Tavčarjeva 11,
Radovljica, pod vložno št. 1/04205/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5706840
Firma: MULEJ, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: MULEJ, d.o.o., Radov-

ljica
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Mulej Stanko, Radovljica,

Tavčarjeva ul. 11, vstop 8. 12. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24546

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01859 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa BIM LINE, podjetje za finančni in
računalniški inženiring, gospodarsko sve-
tovanje in trgovino, d.o.o., Zg. Brnik 81,
Cerklje, pod vložno št. 1/04595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5755131
Firma: BIM LINE, podjetje za finančni

in računalniški inženiring, gospodarsko
svetovanje in trgovino, d.o.o., Zg. Brnik

Skrajšana firma: BIM LINE, d.o.o., Zg.
Brnik

Osnovni kapital: 3,277.200 SIT
Ustanovitelja: Bizaj Igor in Bizaj Milica,

oba Cerklje, Zg. Brnik 81, vstopila 15. 3.
1993, vložila po 1,638.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-24547

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01854 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa VILA BELLA, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, Srednja Bela n. h., Predd-
vor, pod vložno št. 1/04711/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5755751
Firma: VILA BELLA, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: VILA BELLA, d.o.o.,

Preddvor
Osnovni kapital: 1,811.000 SIT.

Rg-24549

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01837 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KARIN, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, uvoz-izvoz, Cesta 1. maja 61,
Kranj, pod vložno št. 1/02389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5508789
Firma: KARIN, podjetje za finančni in-

ženiring, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: KARIN, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Zore Vanda, Kranj, Cesta
1. maja 61, vstop 3. 4. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: predelava odpad-
kov barvne in črne metalurgije; trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi; za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; konsignacijska prodaja neživilskih
proizvodov.

Rg-24550

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01842 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MAJ, Kranj, d.o.o., Mlaška cesta 32,
Kranj, pod vložno št. 1/02592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5520541
Firma: MAJ, trgovina in gostinstvo,

Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MAJ, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,574.000 SIT
Ustanovitelj: Jekovec Janez, Kranj, Mlaška

cesta 32, vstop 3. 10. 1991, vložek 1,574.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24554

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01844 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TELEFON TRADE, Kranj, d.o.o.,
Oprešnikova 88, Kranj, pod vložno št.
1/02632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile po-
datki:

Matična št.: 5529778
Firma: TELEFON TRADE, Kranj,

d.o.o., trgovina-servis
Skrajšana firma: TELEFON TRADE,

Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,287.000 SIT
Ustanovitelja: Kne Jana in Kne Tomaž,

oba Kranj, Oprešnikova 88, vstopila 15. 8.
1991, vložila po 1,643.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-24555

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg
št. 94/01853 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
BRENTA, podjetje za trgovino in storitve,
Kopališka ul. 4, Radovljica, pod vložno št.
1/05063/00 vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5789923
Firma: BRENTA, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: BRENTA, d.o.o., Ra-

dovljica
Osnovni kapital: 1,784.000 SIT
Ustanovitelja: Cerar Janez, Radovljica, Ko-

pališka ul. 4, vstop 1. 7. 1993, vložek 892.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Batagelj Mi-
lan, Radovljica, Jalnova c. 5, vstop 10. 12.
1993, vložek 892.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-24556

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01860 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MIKLAVC, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in marketing, Dorfarje 18, Žabni-
ca, pod vložno št. 1/04492/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:
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Matična št.: 5744105
Firma: MIKLAVC, d.o.o., Škofja Loka,

podjetje za trgovino, gostinstvo in marke-
ting, Žabnica

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

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavc Ivan, Žabnica, Dor-

farje 18, vstop 3. 1. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24557

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01826 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ALIGATOR, Kranj, d.o.o., Drulov-
ka 17, Kranj, pod vložno št. 1/01997/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5465737
Firma: ALIGATOR, trgovsko storitve-

no podjetje, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: ALIGATOR, Kranj,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Draksler Miro, Kranj, Dru-

lovka 17, vstop 18. 12. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24558

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg
št. 94/01866 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpisa
AVAL – finančni inženiring in trgovina,
Kajuhova 11, Bled, pod vložno št. 1/00711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5316839
Firma: AVAL, finančni inženiring in tr-

govina, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: AVAL, Bled, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vukelj Jože, Bled, Kajuhova

11, vstop 19. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24559

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01582 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu
vpisa IRP ALPINUM, d.d., Bohinjsko je-
zero, Ribčev laz 50, Bohinjsko jezero, pod
vložno št. 1/01420/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge in
razširitev dejavnosti, pooblastila upravi za po-
večanje osnovnega kapitala in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5402212
Firma: ALPINUM, Investicijsko razvoj-

no podjetje, d.d. Bohinjsko jezero
Skrajšana firma: IRP ALPINUM, d.d.,

Bohinjsko jezero
Osnovni kapital: 24,500.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Cesar Marjana,

Čerček Miha in Zalokar Helena, vsi vstopili
20. 5. 1994.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 47. čl.
statuta z dne 20. 5. 1994, da se osnovni kapital
poveča na 36,750.000 SIT.

Rg-26507

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03518 z dne 10. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPLES LESNI PROGRAM,
d.o.o., Železniki, Češnjica 48b, Železniki,
pod vložno št. 1/02431/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti
in spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5501598
Ustanovitelj: Alples, industrija pohištva,

Železniki, d.o.o., Češnjica 54, vstop 17. 6.
1991, vložek 71,124.958,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nica Urh Marjeta, imenovana 13. 11. 1991,
zastopa družbo neomejeno; direktor Zupanc
Francelj, razrešen 15. 12. 1994, kot direktor
brez omejitev in imenovan za direktorja, ki
zastopa brez omejitev, razen v poslih pri raz-
polaganju z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter druge po naravi slične posle lahko
sklene le na podlagi predhodnega soglasja or-
gana upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Po-
sredništvo, specializirao za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
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LJUBLJANA

Rg-10450

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12031 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa IBM Slovenija, Podjetje za
proizvodnjo, marketing in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5632056
Osnovni kapital: 48,958.000 SIT
Ustanovitelj: IBM World Trade Europe

(Middle East) Africa Corporation, Town of
Mount Pleasant, New York, ZDA, Route 9,
North Tarrytown, vstop 9. 7. 1992, vložek
48,958.000 SIT.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Urošević Stevan, imenovan 31. 5.
1994, Radovljica, Langusova 2; prokuristka
Žunič-Jenšterle Janja, imenovana 31. 5.
1994; Kranj, Župančičeva 2; prokurist Koc-
bek Jože, imenovan 31. 5. 1994, Ljubljana,
Gregorčičeva 13; prokuristka Junež Kuz-
man Carmen, imenovana 31. 5. 1994, Ljub-
ljana, Novakova 3.

Predmet poslovanja družbe se spremeni
tako, da sedaj glasi: opravljanje poslov na
področju pridobivanja in prenosa informa-
cij, kakor tudi obdelave podatkov in bese-
dil, v obliki razvoja, proizvodnje, leasinga,
marketinga, popravil in vzdrževanja, kakor
tudi trgovine, vključno z uvozom in izvo-
zom na področju: pridobivanja informacij,
prenosa informacij ter strojev in sistemov
za obdelavo podatkov; programske opreme;
strojev in sistemov za obdelovanje besedil;
shranjevanja podatkov in drugih pomožnih
sredstev, potrebščin, rezervnih delov, lite-
rature in pisarniškega materiala; zastopanje
drugih firm; storitve na področju avtomatič-
ne obdelave podatkov in informacijske teh-
nike; svetovanje, izobraževanje in šolanje v
zvezi z uvajanjem in uporabo proizvodov,
navedenih pod tč. 1 in zagotavljanje vseh
vrst storitev v zvezi z uvajanjem in uporabo
teh proizvodov; izvajanje raziskovalnih in
razvojnih nalog ter naročil, udeležba pri raz-
voju in raziskovalnih dejavnostih v sorod-
nih podjetjih in organizacijah, kakor tudi
pridobivanje in uporaba izumov in pravic
industrijske lastnine, ne glede na to, ali so
zaščitene ali ne; proizvodnja, trženje, po-
sredovanje in uporaba proizvodov vseh vrst;
opravljanje poslov, ki so v posredni ali ne-
posredni zvezi z dejavnostjo, ki je navedena
pod tč. od 1. do 6, kot tudi opravljanje po-
slov, ki so posledica zgoraj navedene dejav-
nosti, in niso omejeni samo na posle na
podlagi pogodb, zlasti opravljanje storitev
poslovnega, tehničnega in organizacijskega
svetovanja.

Rg-10453

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13440 z dne 27. 1. 1995 pri
subjektu vpisa IBM Slovenija, Podjetje za
proizvodnjo, marketing in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-

novnega kapitala s temile podatki:
Matična št.:  5632056
Osnovni kapital: 85,586.914 SIT
Ustanovitelj: IBM World Trade Europe

(Middle East) Africa Corporation, Town of
Mount Pleasant, New York, ZDA, Route 9,
North Tarrytown, vstop 9. 7. 1992, vložek
85,586.914 SIT.

Rg-11223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02823 z dne 20. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SPM JAKA, Splošno mi-
zarstvo Jaka, d.o.o., Ribnica, Goriča vas
43a, sedež: Goriča vas 43a, Ribnica, pod
vložno št. 1/24169/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5805171
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Janez, Ribnica, Go-

riča vas 43a, vstop 9. 2. 1994, vložek
1,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22648

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15194 z dne 29. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26349/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5872464
Firma: KOSMOS & KOSMOS, Stori-

tve, trgovina in gostinstvo, d.n.o., Ljub-
ljana, Ul. Bratov Tuma 3

Skrajšana firma: KOSMOS & KOSMOS,
d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. Bratov Tuma 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmos Roman in Švent-

ner Kosmos Alenka, oba Ljubljana, Ul. Bra-
tov Tuma 3, vstopila 3. 11. 1994, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kosmos Roman, imenovan 3. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Šventner Kosmos Alenka, imenovana 3. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29.  5. 1995:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7470 Čiščenje stavb; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-10938

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06263 z dne 3. 2. 1995 pri
subjektu vpisa GRICO, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pohorskega bataljona
97, Ljubljana, pod vložno št. 1/04087/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5487307
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Zelič Bojan, Ljubljana, Su-

hadolčeva 37, vstop 14. 3. 1991, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-11231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02881 z dne 20. 2. 1995 pri
subjektu vpisa POVŠE LES, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ravne nad
Šentrupertom, sedež: Ravne nad Šentru-
pertom 1, Dole pri Litiji, pod vložno št.
1/21070/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:

Matična št.:  5729343
Firma: POVŠE LES, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ravne nad
Šentrupertom 1

Skrajšana firma: POVŠE LES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,592.900 SIT
Ustanovitelj: Povše Viktor, Dole pri Li-

tiji, Ravne nad Šentrupertom 1, vstop 12. 1.
1993, vložek 1,592.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-11294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05941 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  TELEAKO,  podjetje  za
opravljanje servisnih storitev, vzdrževa-
nje, proizvodnjo ter uvoz in izvoz telefon-
ske in krmilne elektronike, Ljubljana, se-
dež: Rožna dolina c. II/41, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.:  5424739
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Kogovšek Franci, Ljublja-

na, Rožna dolina c. II/41, vstop 9. 4. 1990,
vložek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Razširi se dejavnost družbe tako, da je:
servisiranje in vzdrževanje telefonskih in
telekomunikacijskih aparatov in naprav;
montaža krmilne elektronike za telekrmilje-
nje vseh vrst vrat; izdelava in montaža vseh
vrst alarmnih naprav; trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu z neprehrambenimi
izdelki v celoti; trgovinske storitve; posre-
dovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-11344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06100 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa GAPEX, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Rožna dolina c. IX/23a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5699711
Firma: GAPEX, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Rožna
dolina c. IX/23a

Skrajšana firma: GAPEX, d.o.o., Ljub-
ljana, Rožna dolina c. IX/23a

Osnovni kapital: 1,573.616 SIT
Ustanovitelja: Rojc Gašper Andrej, Ljub-

ljana, Rožna dolina c. IX/23a, vstop 20. 10.
1992, vložek 1,511.216 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rojc Branko-Janez, Ljublja-
na, Rožna dolina c. IX/23a, vstop 3. 5. 1994,
vložek 62.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rojc Branko-Janez, imenovan 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-12822

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04010 z dne 12. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PERCONI, d.o.o., Podjetje
za inženiring, trgovino, turizem in gostin-
stvo, Gabrsko 69a, Trbovlje, sedež: Ga-
brsko  69a,  Trbovlje,  pod  vložno  št.
1/22866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.:  5770947
Osnovni kapital: 1,739.024,20 SIT
Ustanovitelji: Perko Leja in Perko Bran-

ko, vložila po 522.035,45 SIT; Perko Jernej
in Perko Mateja, vložila po 347.476,65 SIT,

vsi Trbovlje, Gabrsko 69a, vstopili 1. 4.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-13524

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09774 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOZVOK, d.o.o., pod-
jetje za avtoakustično in avtoelektrično
montažo, Ljubljana, sedež: Cesta A. Bi-
tenca  156,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13308/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5522358
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Fekonja Darijan, Ljublja-

na, Cesta A. Bitenca 156, vstop 30. 8. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost podjetja se razširi tako, da se-
daj v celoti glasi: izdelava in montaža av-
toelektričnih in avtoakustičnih aparatov in
drobnih izdelkov za avtoelektrično upora-
bo; posredovanje pri prodaji izdelkov; sve-
tovanje pri prodaji blaga in storitev (finanč-
no, ekonomsko); trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi proizvodi (tekstil, kozme-
tika, papir, usnje, avtoelektrični in
avtoakustični aparati, rezervni deli); zasto-
panje tujin oseb; izvoz in uvoz neživilskih
proizvodov (opreme, surovin in odpadnih
materialov); storitve (tržne komunikacije,
marketing); svetovanje (finančno, ekonom-
sko); rent-a-car; prevozi blaga in potnikov v
cestnem prometu; gostinstvo; turizem; pro-
daja in leasing avtomobilov; avtokleparske
storitve; avtoličarske storitve.

Rg-13605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15951 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa M58D, Trgovina z meša-
nim blagom, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ein-
spielerjeva 5a, Ljubljana, pod vložno št.
1/13016/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, spremeba po-
oblastil zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.:  5505143
Firma: GATO Marčetić in ostali, Tr-

govina z mešanim blagom, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  GATO  Marčetić  in
ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Marčetić Dušan, Ljublja-
na, Einspielerjeva 5a, vstop 31. 7. 1991, vlo-
žek 7.200 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Marčetić Ljubiša, Ba-
nja Luka, I. Andrića 33, vstop 18. 9. 1992,
vložek 800 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marčetić Dušan, razrešen 12. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki za prido-
bitev, odsvojitev, obremenitev nepremičnin,
kapitalsko udeležbo v drugih družbah in po-
dobna dejanja, ki presegajo redno poslova-
nje ter pomenijo dodatne finančne obvezno-
sti družbenikov, potrebuje soglasje obeh
družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo.

Rg-13934

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05502 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa TEAM 5, d.o.o., posredniš-
tvo, inženiring, marketing in zunanja tr-
govina, Glinškova pl. 12, Ljubljana, se-
dež: Glinškova pl. 12, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18107/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo firme ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5651964
Firma:  TEAM  5  Mokranjac  in  CO.,

marketing in inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: TEAM 5 Mokranjc in

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Ferengja Zdenka, Ljub-

ljana, Glinškova pl. 12, vstop 30. 3. 1992,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mokranjac Anja,
Ljubljana, Mačkov kot 13a, vstop 3. 5. 1994,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Mokranjac Anja, imenovana 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14587

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07827 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MODNA LINIJA, družba
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za trgovanje in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Nove Fužine 33, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15495/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5571065
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Štamcar Zdenka, Ljub-

ljana, Chengdujska ul. 28, vstop 21. 10.
1991, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-14657

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03882 z dne 3. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RAFIX, računovodske in
finančne storitve, d.o.o., Drenov grič 141,
Vrhnika, sedež: Drenov grič 141, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/14811/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala in ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.:  5552907
Firma: RAFIX DUNJA TURK in druž-

benik, podjetje za računovodske in finanč-
ne storitve, k.d., Drenov grič 141, Vrhnika

Skrajšana firma: RAFIX DUNJA TURK
in družbenik, k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Dunja, Vrhnika, Dre-

nov grič 141, vstop 18. 12. 1991, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Turk
Peter, Vrhnika, Drenov grič 141, vstop
21. 4. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-14667

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07335 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa B & M, mednarodno pro-
izvodno trgovsko podjetje, Dolenjska c.
83,  Ljubljana,  sedež:  Dunajska  c.  83,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24279/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.:  5816181
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trifunovič Mladen, razrešen 17. 5.
1994; direktorica Knez Alenka, imenovana
17. 5. 1994, Semič, Semič 48b, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-14863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07504 z dne 1. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SOLEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Notranje Gorice, sedež: Notranje
Gorice 140, Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/18885/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5671302
Sedež: Notranje Gorice, Podpeška ce-

sta 244
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Čot Zdenka, Notranje

Gorice, Podpeška 344, vstop 9. 4. 1992, vlo-

žek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-15030

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14030 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BEER, podjetje za zastop-
stvo, trgovino, gostinstvo in posredova-
nje storitev, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pru-
šnikova  36,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22624/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter
deležev s temile podatki:

Matična št.:  5760178
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zorman Aleksander, iz-

stop 1. 6. 1994; Fišer Pavle, Ljubljana,
Grudnova 7, vstop 1. 6. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lampe Bernarda, Domžale, Ljubljanska 90,
vstop 1. 6. 1994, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zorman Aleksander, razrešen 1. 6. 1994;
zastopnik Fišer Pavle, imenovan 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot pomoč-
nik direktorja; direktorica Lampe Bernarda,
imenovana 1. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Zorman Marija, razre-
šena 1. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-15070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15717 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  BOB,  d.o.o.,  Ljubljana,

družba za predelavo in prodajo surovin,
polizdelkov in finalnih izdelkov, Leninov
trg 2, sedež: Leninov trg 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti, spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.:  5477972
Firma: KOLEKTA, konzulting, inženi-

ring in design, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  KOLEKTA,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jamova 46
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovar Bojan, izstop

24. 11. 1994; Brenko Barbara in Brenko
Darko, oba Ljubljana, Jamova 46, vstopila
24. 11. 1994, vložila po 753.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brezovar Bojan, razrešen 24. 11. 1994;
direktorica Brenko Barbara, imenovana
24. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Brenko Darko, imenovan 24. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev, kot ko-
mercialni direktor.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljš-
čin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 0113 Vinogradništvo,
pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 0125 Reja drugih živali;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo
založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 365 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5010 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 511 Posredništvo; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
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surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobakom v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živli; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5502 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov (bari); 6312 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičin v najem; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Agencije za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniški
strojni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s
programsko opremo; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane z bazami
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niške opreme; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-

ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-15305

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00900 z dne 17. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IMP PROJEKTIVNI BIRO,
p.o., Ljubljana, Dunajska 7, sedež: Du-
najska  7,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.:  5078059
Firma: IMP PROJEKTIVNI BIRO, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 7
Skrajšana firma: IMP PROJEKTIVNI

BIRO, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 58,400.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj – lastninsko preoblikovanje, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 22. 9. 1994, vlo-
žek 58,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Povšič Andrej, razrešen 23. 1. 1995
in zopet imenovan za direktorja, ki zastopa
z omejitvijo: za pravne posle, s katerimi se
odtujuje ali obremenjuje nepremično pre-
moženje družbe, potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta.

Člani nadzornega sveta: Rovanšek Ani-
ca, predsednica, Kolarič Bojan, nam. pred.,
Geršak Rudolf, član, vsi vstopili 22. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-15787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11791 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa G – MARKET, podjetje za no-
tranjo  in  zunanjo  trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Runkova 2, sedež: Runkova 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5731356
Osnovni kapital: 1,509.055 SIT
Ustanoviteljica: Golubovič Mira, Ljub-

ljana, Runkova 2, vstop 17. 12. 1992, vlo-
žek 1,509.055 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-15839

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04109 z dne 19. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MINAMARY, podjetje za
poslovne storitve, družba z omejeno od-
govornostjo, Celovška 123, Ljubljana, se-
dež: Celovška 123, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah – spremembo osnovnega kapi-
tala, sedeža in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.:  5741289
Firma: MINAMARY, podjetje za po-

slovne storitve, družba z omejeno odgo-
vornostjo, Jakčeva 39, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Jakčeva 39
Osnovni kapital: 1,545.200 SIT
Ustanovitelj: Špetič Najca, Ljubljana,

Jakčeva 39, vstop 23.  3. 1993, vložek
1,545.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19.  4. 1995:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-16974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00863 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INDOS, družbeno podjet-
je–industrija transportnih in hidravličnih
strojev, p.o., sedež: Industrijska cesta 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00362/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokurist-
ko s temile podatki:

Matična št.:  5034469
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Vehovec Viktorija, imenovana 9. 2.
1995, Ljubljana, Dunajska cesta 180.

Rg-16987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02143 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ING inženiring, podjetje za
inženiring, načrtovanje in gradnje, p.o.,
Ljubljana, sedež: Pavšičeva 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01786/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.:  5235006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Begojev Klofutar Viktorija Z., raz-
rešena 14. 3. 1995; zastopnica Lipnik Mar-
tina, imenovana 15. 3. 1993, Ljubljana, Je-
lovškova 2f, zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. direktorja.

Rg-17333

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01306 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  CESTNO  PODJETJE
GRADNJE, podjetje za gradnjo in obno-
vo cest, d.o.o., Ljubljana, Stolpniška 10,
sedež: Stolpniška 10, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16225/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.:  5576075
Dejavnost, vpisana dne 30.  5. 1995:

1521 Pridobivanje gramoza in peska; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize.

Rg-17358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03166 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MERCOM, d.o.o., podjetje
za trgovino, marketing in finančni inženi-
ring, Ljubljana, Rožna dolina c. XV/34a,
sedež: Rožna dolina c. XV/34a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18140/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe CEN-
TROPRODUCT d.o.o. Ljubljana, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, dejavnosti in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5623995
Firma: CENTROCOM, d.o.o., Ljublja-

na, podjetje za trgovino, marketing in fi-
nančni inženiring, Ljubljana, Slovenska
54

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

Sedež: Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 1,886.007 SIT
Ustanovitelj: Dovgan Stanislav, Ljublja-

na, Rožna dolina c. XV/34a, vstop 2. 4.
1992, vložek 1,886.007 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: marketing, inženi-
ring in ekonomsko propagandne storitve, v
celoti; finančni inženiring; menjalniški po-
sli; obrtne storitve in popravila; poslovne
storitve v celoti; trgovinske storitve v celo-
ti; trgovina na debelo in drobno v celoti, z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; posre-
dovanje in zastopanje pri prometu z nepre-

mičninami; organiziranje turističnih in kul-
turnih prireditev ter galerijska dejavnost; go-
stinstvo in turizem, v celoti; graditev objek-
tov, v celoti; projektiranje in sorodne teh-
nične storitve; kmetijska dejavnost v celoti.

Rg-17583

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03028 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AMEBA +, inženiring, mar-
keting in razvoj, d.o.o., sedež: Stegne 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21848/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala, firme, skrajša-
ne firme, ustanovitelja in osebe pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.:  5839564
Firma: AMEBA +, inženiring, marke-

ting in razvoj, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana
Skrajšana firma: AMEBA +, d.o.o., Steg-

ne 21, Ljubljana
Osnovni kapital: 2,236.741 SIT
Ustanovitelji: Možina Jožef, Ljubljana,

Cesta na Loko 30, vstop 21. 12. 1992, vlo-
žek 1,006.533,45 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Učakar Bojan, Ljubljana, Vrhovci,
Cesta XXVI/15, vstop 15. 4. 1994, vložek
782.859,35 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vovk Biserka, Ljubljana, Šarhova ulica
30, vstop 15. 4. 1994, vložek 447.348,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Možina Jožef, razrešen 15. 4. 1994;
direktor Učakar Bojan, imenovan 15. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17704

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02690 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CLEANING, podjetje za
storitveno in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Potrčeva 10, sedež: Potrčeva
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/14993/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.:  5554039
Firma: CLEANING, družba za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Rg-17845

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08518 z dne 11. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINAR, podjetje za pre-
delavo in trgovino s kovinskimi izdelki,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Drenikova  33,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04259/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo firme, deležev, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5419875
Firma: KOVINAR, gradnje, inštalaci-

je in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,823.000 SIT
Ustanovitelj: Borošak Martin, izstop

14. 5. 1994; Borošak Dušan, Ljubljana, Pru-
šnikova 19, vstop 23. 12. 1989, vložek
4,823.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Borošak Dušan, imenovan 27. 6.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-17949

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02485 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LESDOM, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in promet blaga, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ul. 28. maja 55, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
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bo ustanoviteljev, deležev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5729653
Osnovni kapital: 1,527.800 SIT
Ustanovitelja: Peček Miro, Ljubljana, Ul.

28. maja 55, vstop 20. 10. 1992, vložek
817.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peček Aleš, Ljubljana, Ul. 28. maja 55, vs-
top 25. 3. 1994, vložek 710.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-17964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08745 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ANISA, podjetje za trgovi-
no in transport, d.o.o., Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, sedež: Jakčeva ulica 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5749409
Firma: ANISA, podjetje za trgovino in

transport, d.o.o., Letališka 33, Ljubljana
Skrajšana firma: ANISA, d.o.o., Leta-

liška 33, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 2,707.291 SIT
Ustanoviteljica: Murić Anita, Ljubljana,

Jakčeva ulica 11, vstop 13. 11. 1992, vložek
2,707.291 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17985

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 93/09818 z dne 16. 3. 1995 pri
subjektu vpisa POHIŠTVO, mizarsko, tr-
govsko in projektantsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 104, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti, zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.:  5779375
Firma: POHIŠTVO, mizarsko, trgov-

sko in projektantsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: POHIŠTVO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Pollak Anton, Smlednik,

Valburga 12, vstop 6.  6. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medved Milan, razrešen 6. 12. 1993;
direktor, Pollak Anton, imenovan 6. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20101 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 361 Pro-
izvodnja pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen

sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 454 Zaključna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom.

Rg-22582

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14987 z dne 12. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26403/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.:  5872189
Firma: WAYA-PHEM AG, Podružni-

ca v Ljubljani
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Ziherlova 8
Ustanovitelj: WAYA-PHEM AG, Švica,

Vorstadt 10, vstop 30.  9. 1994, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vahčič Ivan, imenovan 30. 9. 1994,
Ljubljana, Ziherlova 8, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12.  6. 1995:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agnecij; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-20602

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02825 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GEKKO, podjetje za pro-
izvodnjo in trženje visoke tehnologije ter
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Sp. Ga-
meljne  18c,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19695/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.:  5653762
Firma: GEKKO, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo in trženje visoke tehnologije ter
poslovne storitve, Stegne 25, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 1,807.875 SIT
Ustanovitelja: Mertelj Andrej, Radovlji-

ca, Langusova 32, vstop 21. 8. 1992, vložek
1,084.725 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Čulk Srečo, Ljubljana, Miheličeva 26, vs-
top 21. 2. 1994, vložek 723.150 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čulk Srečo, imenovan 21.  2. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot pomoč-
nik direktorja.

Družba dejavnost dopolni z založniš-
tvom, tako da sedaj dejavnost glasi: distri-
bucija računalniških komponent in visoke
tehnologije; proizvodnja vseh vrst računal-
niških sistemov; inženiring s področja elek-
tronike; inženiring računalniške opreme; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; za-
stopanje v prometu blaga in storitev; kon-
signacijski in kooperantski posli; trgovina
na debelo z vsemi neživilskimi in živilskimi
proizvodi; trgovina na drobno z vsemi neži-
vilskimi in živilskimi proizvodi; poslovne
storitve; špedicija; založništvo.

Zunanja trgovina: distribucija računal-
niških komponent in visoke tehnologije;
proizvodnja vseh vrst računalniških siste-
mov; inženiring s področja elektronike; in-
ženiring računalniške opreme; posredova-
nje v prometu blaga in storitev; zastopanje
v prometu blaga in storitev; konsignacijski
in kooperantski posli; uvoz in izvoz vseh
neživilskih in živilskih proizvodov; zasto-
panje tujih podjetij; poslovne storitve; špe-
dicija; založništvo.

Rg-20605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02897 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KAPITAN, podjetje za tr-
govino  in  servisiranje,  d.o.o.,  Gubčeve
brigade  68,  Ljubljana,  sedež:  Gubčeve
brigade  68,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5687063
Osnovni kapital: 1,764.980 SIT
Ustanovitelja: Kapitan Dragica, Ljublja-

na, Gubčeve brigade 68, vstop 14. 9. 1992,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitan Goran, Ljubljana, Gubčeve
brigade 68, vstop 13.  4. 1994, vložek
1,264.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapitan Goran, imenovan 13. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20613

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05795 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ABAKUS TRADE, podjet-
je za export in import, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Pot k ribniku 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24507/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanovitelja, deležev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.:  5777321
Osnovni kapital: 1,615.522 SIT
Ustanovitelji: Škrbin Duško, Ljubljana,

Pot k ribniku 22, vstop 15. 5. 1993, vložek
792.522 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ABAKUS, p.o., Čakovec, R Hrvaška, P.
Miškina 59, Strahominec, vstop 15. 5. 1993,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Škrbin Jasminka, Ljubljana, Pot k rib-
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niku 22, vstop 16. 4. 1994, vložek 773.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi; trgo-
vina na debelo in drobno z neživilskimi pro-
izvodi; trgovina na debelo v tranzitu z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; taksi služba;
turistični posli; špedicijski posli; storitve re-
klame in ekonomske propagande; druge go-
stinske storitve; agencijski in komisijski po-
sli; kooperacija in zastopstvo – kooperacij-
sko sodelovanje z zastopstvi tujih in doma-
čih firm; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; promet z nepre-
mičninami; ZT promet (uvoz in izvoz) bla-
ga po vseh oddelkih carinske tarife; uvoz
opreme, strojev, orodja, repro in potrošnega
materiala, rezervnih delov in drugih potrebš-
čin za opravljanje lastnih storitev in oskrbo-
vanje drugih storitvenih in infrastrukturnih
dejavnosti; turistični posli s tujino; medna-
rodni prometno-agencijski posli; storitve
mednarodnega prevoza blaga in potnikov;
konsignacijski posli; posredovanje in zasto-
panje blaga in storitev s tujino; opravljanje
geodetskih storitev; vzdrževanje stanovanj-
skih objektov.

Rg-20614

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05804 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa BONIG, tržno svetovanje,
inženiring, uvoz-izvoz, trgovina, zastopa-
nje,  finančno  poslovanje,  d.o.o.,  sedež:
Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/05230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5420261
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bončina Igor, Ljubljana,

Brilejeva 9, vstop 9.  3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20616

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05848 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa CONCORDIA, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Gimnazijska
cesta 9, Trbovlje, sedež: Gimnazijska ce-
sta 9, Trbovlje, pod vložno št. 1/17994/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5834961
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Tomo, Trbov-

lje, Kešetovo 1, vstop 1. 4. 1992, vložek
734.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žnideršič Blaž, Trbovlje, Kešetovo 1, vstop
1.  4. 1992, vložek 844.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-20617

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05853 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOLES, podjetje za na-
kup, prodajo in razrez lesa, d.o.o., Klinja
vas 7, Kočevje, pod vložno št. 1/05545/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,

spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5345588
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rus Anton, Kočevje,

Omerzova 8, Dolga vas, vstop 7.  3. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kirasič Tone, Kočevje, Klinja vas 7,
vstop 7. 3. 1990, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20618

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05854 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa POLIESTET, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Podpreska 1, Draga,
pod vložno št. 1/19617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  56612692
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Poje Milan, Draga, Pod-

preska 1, vstop 26.  8. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vukovič
Milorad, Kranj, Ul. Tončka Dežmana 4, vs-
top 26. 8. 1992, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20619

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05856 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MIST, podjetje za inženi-
ring, marketing, proizvodnjo, storitve in
trgovino,  d.o.o.,  Kočevje,  sedež:  Trata
IV/6, Kočevje, pod vložno št. 1/07765/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5397979
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjup Franc, Kočevje,

Trata IV/6, vstop 9. 8. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bižal Da-
nilo, Kočevje, Ljubljanska c. 9a, vstop 9. 8.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-20620

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05857 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LTP, podjetje za les, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Kočevje, Ko-
lodvorska 16, pod vložno št. 1/09105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5431174
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rus Anton, Kočevje,

Omerzova 8, vstop 14. 12. 1992, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kirasič Tone, Kočevje, Klinja vas 7, vstop
14. 12. 1992, vložek 250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hvala Roland, Kočevje,
Klinja vas 74, vstop 14. 12. 1992, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Osmak Darko, Kočevje, Ul. Heroja Marinc-
lja 8, vstop 14. 12. 1992, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kužnik Iz-
tok, Kočevje, Trata XV/4, vstop 4. 10. 1990,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Pertinač Rajko, Kočevje, Heroja Ma-
rinclja 3, vstop 4. 10. 1990, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20623

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07503 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DUO STYLE, d.o.o., Ljub-
ljana, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, sedež: Celovška 108, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18806/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5697999
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Jelovčan Branko, Ljublja-

na, Celovška cesta 108, vstop 2. 4. 1992,
vložek 758.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jelovčan Nevenka, Ljubljana, Celovš-
ka cesta 108, vstop 16. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20624

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07551 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INTERMAG international
machine agency, mednarodno podjetje za
strojno opremo, d.o.o., Medvode, Zg. Pir-
niče 112a, sedež: Zg. Pirniče 112a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5367395
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Borota Zdenko, Medvode,

Zgornje Pirniče 112a, vstop 21. 4. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe je: zastopanje tujih
firm; konsignacijsko poslovanje; servisira-
nje opreme in izvajanje montažnih del;
opravljanje storitev: izobraževanje, sveto-
vanje, projektiranje, analiziranje, inženiring,
skladiščenje; posredovanje tehničnih in teh-
noloških postopkov, know-how in drugih
uporabnih znanj in programov; oddajanje
prostorov v najem; leasing; proizvodnja
elektronske in strojne opreme; trgovina na
debelo in drobno, posredovanje v prometu
blaga in storitev, komisijska prodaja tehnič-
nega in ostalega blaga, opreme in njenih
delov.

Rg-20625

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07573 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa EKTIS, podjetje za stori-
tve v ZTP, računovodstvo, svetovanje in
posredovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Kolarjeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/09266/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5426197
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kavkler Milan in Kavkler

Nevenka, oba Ljubljana, Kolarjeva 12a,
vstopila 14. 11. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
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ter papirne in kartonske embalaže; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-20627

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07575 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PRESENT, podjetje za gra-
fično dejavnost, d.o.o., sedež: Dolenjska
43, Ljubljana, pod vložno št. 1/04321/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5320763
Osnovni kapital: 2,535.000 SIT
Ustanovitelja: Tori Biserka in Tori Franc,

oba Ljubljana, Ižanska 200, vstopila 15. 12.
1989, vložila po 1,267.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-20629

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07593 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TEGRA, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Linhartova 60, Ljubljana, pod vložno št.
1/06366/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5359139
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radovanovič Dragan, Ig,

Ig 126b, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: zaključna dela v
gradbeništvu; organizacija proizvodnje, pro-
izvodnja, kooperacija, inženiring, marketing
in svetovanje ter komercialno posredovanje
na področju zaključnih del v gradbeništvu,
lesa, plastike, kovin ter ostalih umetnih in
naravnih materialov; prevoz blaga in oseb;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; izvoz in uvoz neživilskih pro-
izvodov; zastopanje tujih firm; mednarodno
posredovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-20632

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07667 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa F.B. LES, družba za trže-
nje in lesno predelavo, d.o.o., sedež: Ul.
borcev za severno mejo 90, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5775639
Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelj: Benkovič Franc, Ljublja-

na, Ul. borcev za severno mejo 90, vstop
26. 5. 1993, vložek 1,609.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20634

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07690 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FOTON, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Dolenja vas,
Humec 32, sedež: Humec 32, Dolenja vas,
pod vložno št. 1/13735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5536006
Osnovni kapital: 1,891.000 SIT
Ustanovitelja: Peček Bojan in Peček

Ana, oba Dolenja vas, Humec 32, vstopila
15. 11. 1991, vložila po 945.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-20635

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07699 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TOPLING, podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo in prodajo toplot-
nih naprav, d.o.o., Ljubljana, Na Rojah
7, sedež: Na Rojah 7, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14936/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.:  5554705
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Demšar Tomaž in Demšar

Peter, oba Ljubljana, Na Rojah 7, vstopila
19. 12. 1991, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; ra-
ziskovalno razvojno delo; zastopanje in po-
sredovanje; proizvodnja toplotnih naprav in
drugih kovinskih predmetov s področja
strojništva.

Dejavnost se sedaj glasi: projektiranje in
konstruiranje toplotnih naprav in sistemov z
vso pripadajočo opremo; izdelava in doba-
va opreme za toplotne sisteme; prodaja to-
plotnih naprav in sistemov s pripadajočo
opremo; komercialni posli pri uresničeva-
nju prometa blaga in storitev; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; izvoz in uvoz živilskih in ne-
živilskih proizvodov; raziskovalno razvoj-
no delo; zastopanje in posredovanje; pro-
izvodnja toplotnih naprav in drugih kovin-
skih predmetov s področja strojništva;
uvoz-izvoz materialov in elementov za re-
produkcijo; uvoz-izvoz naprav in sistemov
ter sestavnih delov.

Rg-20637

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07728 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  BELLIS,  podjetje  za
uvoz-izvoz, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Hošiminhova 9, sedež: Hoši-
minhova  9,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.:  5360650
Firma: BELLIS, podjetje za uvoz-iz-

voz, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Vojkova 85
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Černe Slava, vstop 23. 3.

1990 in Černe Marjan, vstop 20. 5. 1994,
oba Ljubljana, Vojkova 85, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-20638

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07729 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa IZTR INTERNATIONAL,
gradnja,  tehnologija  in  razvoj,  d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska c. 19, sedež: Sloven-
ska  cesta  19,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22687/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5749441
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rihar Gregor, Ljubljana,

Tacenska 14, vstop 10. 3. 1993, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomov Andrej, Ljubljana, Pražakova 16,
vstop 10. 3. 1993, vložek 450.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Koželj Jože, Ljub-
ljana, Cerkova 8, vstop 16. 11. 1993, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berce Anton, Ljubljana, Mirje 13, vstop
16. 11. 1993, vložek 120.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Černič-Zupančič Judita,
Ljubljana, Mesesnelova 15, vstop 16. 11.
1993, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kalmar Andrej, Murska Sobota,
Naselje J. Kerenčiča 38, vstop 29. 4. 1994,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vraber Filip, Mengeš, Ulica pod goz-
dom 31, Trzin, vstop 16. 11. 1993, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čenčur Edvard, izstop 29. 4. 1994.

Rg-20639

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07736 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PIR-KOM, podjetje za go-
stinstvo,  turizem,  trgovino  in  storitve,
d.o.o.,  Kočevje,  sedež:  Ljubljanska  63,
Kočevje, pod vložno št. 1/19225/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5654793
Osnovni kapital: 1,621.800 SIT
Ustanovitelja: Pirnar Renata, Kočevje,

Cesta v Mestni log 19, vstop 29. 6. 1992,
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vložek 810.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Komljenović Vladimir, Stara cerkev,
Breg 23, vstop 29. 6. 1992, vložek 810.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo.

Rg-20640

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07744 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KENO, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Vrhovci XIV/7, Ljubljana, pod vložno št.
1/17795/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5623901
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peček Karlo, Ljubljana, Vr-

hovci XIV/7, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20645

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07773 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DAVY, podjetje za sveto-
valne  in  športno-rekreativne  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Chengdujska 28, sedež:
Chengdujska 28, Ljubljana, pod vložno

št. 1/20094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.:  5697441
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan David, Ljubljana,

Chengdujska 28, vstop 24. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20646

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07779 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KONRUBIK, d.o.o., pod-
jetje za finančne, računovodske in komer-
cialne storitve, Ljubljana, sedež: Dergo-
maška  24,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja ter zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.:  5672082
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Brečko Stanislava, izstop

5. 5. 1994; Brečko Miroslav, Ljubljana, Der-
gomaška 24, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brečko Stanislava, razrešena 5. 5.
1994; zastopnik Brečko Miroslav, razrešen
5. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-20647

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07783 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INTERAKCIJA, informi-
ranje,  trženje  in  komuniciranje,  d.o.o.,
Ljubljana, Titova 118, sedež: Titova 118,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02709/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža in osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.:  5299853
Firma: INTERAKCIJA, informiranje,

trženje in komuniciranje, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 106

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 8,469.000 SIT
Ustanovitelji: Pirc Gena, izstop 29. 5.

1992; Pirc Boštjan, Ljubljana, Brodarjev trg
6, vstop 25. 10. 1989, vložek 5,928.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pirc Primož,
Vrhnika, Lesno brdo 79, vstop 25. 10. 1989,
vložek 1,270.350 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pirc Polona, Ljubljana, Demšarje-
va 12, vstop 25. 10. 1989, vložek 1,270.350
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20648

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07784 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa HABITAT, d.o.o., Ljublja-
na, Komanova 25, sedež: Komanova 25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04263/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.:  5320321
Osnovni kapital: 2,490.000 SIT
Ustanovitelj: Gaberščik Boris, Ljublja-

na, Komanova 25, vstop 27. 12. 1989, vlo-
žek 2,490.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi za: marketing, obli-
kovanje, fotografija, informatika, publici-
stika; zastopanje tujih pravnih oseb; trgovi-
na in uvoz; organizacija strokovnih izletov,
posvetovanj in seminarjev na področjih ar-
hitekture, urbanizma, gradbeništva, okolja.

Rg-20649

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07977 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VOLE 484, inženiring in
trgovina, d.o.o., Uršičev štradon 26, Ljub-
ljana, sedež: Uršičev štradon 26, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19635/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.:  5652936
Osnovni kapital: 1,591.000 SIT
Ustanovitelj: Volovšek Edvard, Ljublja-

na, Uršičev štradon 26, vstop 4. 9. 1992,
vložek 1,591.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1995: 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-20651

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08733 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SIJANTA, trgovsko in tu-
ristično podjetje, d.o.o., Ljubljana Polje,
sedež: Polje cesta VI/6, Ljubljana Polje,
pod vložno št. 1/23948/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti ter osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.:  5816475
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Sijanta Pavel, Ljubljana,

Polje cesta VI/6, vstop 20. 5. 1993, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: dejavnost drugih
prometnih agencij.

Celoten seznam dejavnosti je: organiza-
cija in izvajanje del v gradbeni dejavnosti,
trgovina s prehrambenimi artikli na drobno
in debelo, trgovina s potrošnimi artikli na
drobno in debelo, organizacija prodaje bla-
ga široke ponudbe, trgovina na drobno in
debelo z neživilskimi proizvodi, trgovina z
novimi in rabljenimi avtomobili in rezerv-
nimi deli, nastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, manjalniški posli,
finančni in računalniški inženiring, koope-
racija in zastopniško sodelovanje domačih
in tujih firm, storitve, reklame, ekonomske
propagande, organizacija nakupa in prodaje
pravic za predvajanje, presnemavanje in iz-
posojanje videoprodukcije na področju Slo-
venije, diskontna prodaja blaga neživilske-
ga izvora in živilskega izvora, svetovanja
na vseh področjih, komisijska prodaja, pre-
voz za lastne potrebe, dejavnosti na področ-
ju prevozništva, izdelava in obdelava ko-
vinskih, tekstilnih in lesenih predmetov,
predmetov iz usnja in gume, živilskih pro-
izvodov in podobno, izdelava in popravilo
vseh vrst strojev in drugih naprav, gostin-
ske in turistične dejavnosti, organizacija tu-
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rističnih potovanj, izdelava in popravilo
elektronskih aparatur, grafične dejavnosti,
športno intelektualno usmerjanje, (uvoz in
izvoz) živ. in než. proizvodov, izvoz lastnih
izdelkov, uvoz opreme, strojev, orodja, re-
promateriala, potrošniškega materiala, re-
zervnih delov in drugih potrebščin za oprav-
ljanje last. proizvodnje in storitev ter za os-
krbovanje drugih dejavnosti, uvoz motornih
koles, avtomobilov, rezervnih delov, zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev, posredovanje pri prometu z nepre-
mičninami, dejavnost drugih prometnih
agencij.

Rg-20653

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08952 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PONOVKA, družba za tr-
govanje na debelo in drobno z mešanim
blagom,  d.o.o.,  sedež:  Ponova  vas  33a,
Grosuplje, pod vložno št. 1/05274/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.:  5368774
Osnovni kapital: 1,509.252 SIT
Ustanovitelja: Mehle Andreja, Grosup-

lje, Ponova vas 33a, vstop 10. 2. 1990, vlo-
žek 754.626 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Štrubelj Ivan, Videm-Dobrepolje, Videm
31a, vstop 10. 2. 1990, vložek 754.626 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20660

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11468 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ZAVAS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Notranje Gorice, sedež: Vrstna uli-
ca  10,  Notranje  Gorice,  pod  vložno  št.
1/24051/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.:  5799791
Firma: ZAVAS, d.o.o., finančno-ekonom-

ski inženiring, Vrhnika, Betajnova 51
Skrajšana firma: AVAS, d.o.o., Vrhni-

ka
Sedež: Vrhnika, Betajnova 51
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanovitelj: Hadalin Janez, Notranje

Gorice, Vrstna ulica 10, vstop 16. 7. 1993,
vložek 1,627.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: 6050 Cestni promet; 60501 Prevoz
potnikov v cestnem prometu; 60502 Prevoz
blaga v cestnem prometu; 7011 Trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; 70111 Kruh,
pecivo, mleko in mlečni izdelki; 70112 Ze-
lenjava, sadje in izdelki; 70113 Meso, pe-
rutnina, ribe in mesni izdelki; 70114 Razna
živila, alkoholne pijače in proizvodi za hi-
šne potrebe; 7012 Trgovina z neživilskimi
proizvodi na drobno; 70121 Tkanine in kon-
fekcija; 70122 Obutev usnje, guma in pla-
stika; 70123 Kovinsko in elektrotehnično
blago; 70124 Kurivo in gradbeni material;
70125 Pohištvo; 70126 Keramika, steklo in
porcelan; 70127 Barve, laki in kemikalije;
70128 Knjige, pisarniški material in pribor;
70129 Tobak in drugi neživilski proizvodi;

7021 Trgovina z živilskimi proizvodi na de-
belo; 70211 Žita in mlevski izdelki; 70212
Zelenjava, sadje in izdelki; 70213 Alkohol-
ne pijače; 70214 Živina in perutnina; 70219
Razna živila in proizvodi za hišne potrebe;
7022 Trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo; 70221 Tkanine in konfekcija; 70222
Surove kože, volna ipd.; 70223 Kovinsko in
elektrotehnično blago; 70224 Gradbeni, sa-
nitarni, instalacijski material; 70225 Kemič-
ni izdelki, barve, laki; 70226 Papir, pisar-
niški material in pribor; 70227 Zdravila in
sanitetni material; 70229 Tobak in drugi ne-
živilski proizvodi; 11030 Storitve na po-
dročju prometa; 110309 Neomenjene stori-
tve na področju prometa (posredništvo, ko-
misijski posli,...); 11090 Poslovne storitve;
110909 Druge neomenjene storitve (zasto-
panje...); 11010 Bančništvo; 110109 Druge
finančne organizacije (finančno posredova-
nje); 11030 Storitve na področju prometa;
110302 Storitve reklame in ekonomske pro-
pagande, marketing; 110303 Komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; 11090 Poslovne storitve;
110903 Knjigovodske storitve.

Rg-20661

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11469 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SPO – TES, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dolenjska c. 119, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22088/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.:  5759005
Firma: SPO-TES Lamovšek in Lamov-

šek, družba za trgovsko in storitveno de-
javnost, d.n.o., Dolenjska c. 119, Ljublja-
na

Skrajšana firma: SPO-TES Lamovšek
in Lamovšek, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lamovšek Mitja in La-
movšek Vojmir, oba Ivančna gorica, Boja-
nji vrh 1, vstopila 12. 1. 1993, vložila po
79.500 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3662 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-

drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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
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Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkorni 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; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20662

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11474 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MY BABY, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Martinova pot 3, Ljubljana Šentvid,
pod vložno št. 1/20385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5686822
Firma:  GMG,  proizvodnja,  trgovina,

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GMG, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelja: Petrović Gordana, Ljub-

ljana Šentvid, Martinova pot 3, vstop 23. 11.
1992, vložek 768.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šoban Slavko, Ljubljana, Dolenj-
ska c. 36, vstop 23. 11. 1992, vložek 768.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20663

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11476 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SIBON, podjetje za poslov-
ne  storitve,  marketing  in  komercialo,
d.o.o., Domžale, Veljka Vlahoviča 2b, se-
dež: Veljka Vlahovića 2b, Domžale, pod
vložno št. 1/04521/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, osnovnega kapitala in deleža s temile
podatki:

Matična št.:  5329752
Firma: SIBON, Center za tuje jezike,

d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76/II
Skrajšana firma: SIBON – d.o.o., Dom-

žale
Sedež: Domžale, Ljubljanska 76/II
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelji: Brežan Marija, Domžale,

Miklošičeva 2b, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,504.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajc-Dernič Vanda, Jesenice, Spodnji Plavž
9, vstop 20. 12. 1989, vložek 11.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brežan Jože,
Domžale, Miklošičeva 2b, vstop 20. 12.
1989, vložek 10.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Dernič Metod, izstop 17. 2. 1991.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc-Dernič Vanda, razrešena 26. 5.
1994; zastopnica Zajc-Dernič Vanda, ime-
novana 26. 5. 1994, zastopa brez omejitev,
kot namestnica direktorja; zastopnica Bre-
žan Marija, razrešena 26. 5. 1994 in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe je: na domačem trgu:
opravljanje vseh vrst poslovnih, svetoval-
nih in pisarniških storitev; storitve s po-
dročja marketinga, opravljanje komercial-
nih poslov in organizacijskih storitev; raču-
nalniška priprava in obdelava storitev; pre-
vajanje pisnih del in listin iz slovenskega v
tuje jezike in iz tujih jezikov v slovenski
jezik; lektoriranje besedil v tujih jezikih in
v slovenskem jeziku; konferenčno in sodno
tolmačenje; poučevanje tujih jezikov; druge
vrste izobraževanja; knjižničarske storitve;
organizacijske, komercialne, svetovalne in
druge poslovne storitve; pisarniške storitve;
v zunanji trgovini: uvoz in izvoz blaga za
potrebe in v okviru dejavnosti firme; zasto-
panje tujih firm; posredovanje v zunanjetr-
govinskem prometu; marketing, svetovalna
in organizacijska dejavnost v zunanjetrgo-
vinskem prometu; ostale dejavnosti, ki se v
manjšem obsegu ali občasno opravljajo ob
ostalih registriranih dejavnostih oziroma, ki
prispevajo k boljšemu opravljanju teh de-
javnosti.

Rg-20664

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11490 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KUHAR, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Dol pri Ljubljani,
sedež: Zaboršt pri Dolu 29, Dol pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/17425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnika ter ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.:  5840015
Firma: MAPLAST, podjetje za trgovino,

storitve in proizvodnjo, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  MAPLAST,  d.o.o.,

Domžale
Sedež: Domžale, Selo pri Ihanu 6a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Mirko, izstop 1. 5.

1994; Majdič Valerija in Majdič Rado, oba

Domžale, Selo pri Ihanu 6a, vstopila 1. 5.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhar Mirko, razrešen 1. 5. 1994;
direktorica Majdič Valerija, imenovana
25. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi s: proizvod-
nja plastike in izdelkov iz plastike; pro-
izvodnja kisa; proizvodnja tekstila, tekstil-
nih izdelkov; proizvodnja usnja in usnjenih
izdelkov; zaključna dela v gradbeništvu.

Dejavnost družbe je: promet blaga na
debelo in drobno živilskih in neživilskih
proizvodov vseh vrst, z deli in priborom ter
opreme, z mešanim blagom in industrijski-
mi odpadki; odkup blaga in vrednostnih pa-
pirjev od fizičnih in pravnih oseb; organizi-
ranje in izvajanje dejavnosti avto šole; or-
ganiziranje in izvajanje prevozov in rent a
car dejavnost; organiziranje in opravljanje
gostinske in turistične dejavnosti; posred-
ništvo in zastopništvo; komisijski posli na
področju prometa blaga in storitev iz dejav-
nosti družbe; proizvodni inženiring; organi-
ziranje in izvajanje elektro in elektrotehniš-
kih storitev in montaže; posli posredovanja
komercialnih informacij; agencijski posli re-
klame in ekonomske propagande; trgovina
na debelo in drobno iz dejavnosti družbe;
storitve vlečne službe; opravljanje taksi
službe; proizvodnja plastike in izdelkov iz
plastike; proizvodnja kisa; proizvodnja tek-
stila, tekstilnih izdelkov; proizvodnja usnja
in usnjenih izdelkov; zaključna dela v grad-
beništvu.

Rg-20666

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11539 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  GALLUS,  engineering,
d.o.o., sedež: Rožna dolina XV/23, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5507626
Osnovni kapital: 1,559.000 SIT
Ustanovitelji: Petelin Janez, vložek

779.500 SIT; Petelin Andrej in Petelin Bar-
bara, oba vložila po 389.750 SIT, vsi Ljub-
ljana, Rožna dolina XV/23, vstopili 15. 7.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-20669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11554 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AL, inženiring, podjetje za
izgradnjo objektov, d.o.o., sedež: Salen-
drova  6/II,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03477/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5313511
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Albreht Bojan, Ljubljana,

Brilejeva 19, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20670

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11561 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  AVTOLIČARSTVO  PO-
DRŽAJ, d.o.o., Škofljica, Žagarska 24, se-
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dež: Žagarska 24, Škofljica, pod vložno št.
1/19337/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5632471
Osnovni kapital: 1,617.000 SIT
Ustanovitelj: Podržaj Bojan, Škofljica,

Žagarska 24, vstop 10. 7. 1992, vložek
1,617.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20671

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11566 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FORS, podjetje za organi-
zacijo in trženje ter uvoz in izvoz blaga in
storitev, d.o.o., Ljubljana, Zgornje Ga-
meljne 13, sedež: Zgornje Gameljne 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.:  5406404
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Aleš Irena, Ljubljana,

Zgornje Gameljne 13, vstop 31. 7. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Glavan Slavica, Celje, Milčinskega
9, vstop 31. 7. 1990, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20672

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11587 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa P.E.T. TRADE, proizvod-
nja, inženiring, trgovina, d.o.o., Mengeš,
Zoranina 6, sedež: Zoranina 6, Mengeš,
pod vložno št. 1/23357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, deležev in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5776473
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sicherl Gregor, Mengeš,

Zoranina 6, vstop 1. 4. 1993, vložek 466.012
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sicherl
Alojz, Mengeš, Zoranina 6, vstop 31. 5.
1994, vložek 1,033.988 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: inženiring, kon-
struiranje izdelkov, prijektiranje postrojenj
in tehnoloških procesov v industriji ter or-
ganizacija njihove proizvodnje; trgovanje –
uvoz in izvoz živil in živilskih proizvodov,
neživilskih proizvodov iz različnih trgovin-
skih strok, kovinske, železarske, kemijske,
lesne, usnjarske, papirne, grafične, predelo-
valne, strojne, orodjarske industrije, indu-
strije predelave surovin, naftnih derivatov;
inženiring gradnje stanovanjskih, poslovnih
in industrijskih objektov; posredovanje teh-
ničnih asistenc pri vodenju tehnoloških po-
stopkov v podjetjih; finančno, komercialno,
tehnološko-proizvodno svetovanje v okviru
dejavnosti, ki so predmet poslovanja druž-
be; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; opravljanje administrativ-
no tehničnih opravil; trgovanje s farmacevt-
skimi proizvodi; premoženjsko-pravni in
zemljiškoknjižni inženiring; pridobivanje li-
stin pred upravnimi organi; prevajanje in
nostratifikacije; izterjava in odkup terjatev;

lombardno kreditiranje na osnovi premičnin
in nepremičnin; promet z nepremičninami.

Rg-20674

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11603 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ADMIRAL, d.o.o., fotokopira-
nje, trgovina, uvoz-izvoz, Ljubljana, Hu-
dovernikova 8, sedež: Hudovernikova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09348/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5427657
Osnovni kapital: 1,968.795 SIT
Ustanovitelj: Rozinec Darko, Ljubljana,

Hudovernikova 8, vstop 12. 10. 1990, vložek
1,968.795 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20680

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11658 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PP DIXI, trgovina, gostin-
stvo, turizem (zunanja trg.), proizvodnja,
transport, posredništvo, d.o.o., Ivančna
gorica,  Stična  154,  sedež:  Stična  154,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/10953/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in osnovnega ka-
pitala ter deležev s temile podatki:

Matična št.:  5501156
Osnovni kapital: 1,630.263 SIT
Ustanovitelji: Jeraj Emina, vstop 1. 1.

1991 in Jeraj Josip, vstop 6. 6. 1994, oba
Ivančna Gorica, Stična 154, vložila po
815.131,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-20682

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11685 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INTERCLASS, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo
trgovino, storitve ter gostinstvo in turi-
zem, Ljubljana, sedež: Ob Dolenjski že-
leznici  78,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/25248/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.:  5834007
Ustanovitelja: Dovjak Bojan in Dovjak

Franci, oba Ljubljana, Cesta na Vrhovce 27,
vstopila 15. 2. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Garbajs Drago
in Garbajs Tomaž, oba izstopila 8. 6. 1994.

Rg-20683

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11686 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INTERUNICO, proizvod-
no,  trgovinsko  in  storitveno  podjetje,
d.o.o., sedež: Studenec 5e, Ljubljana-Po-
lje, pod vložno št. 1/03609/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.:  5315743
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fon Gregor, Ljubljana,

Spodnji Rudnik II/55, vstop 8. 2. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fon Nikolaj, izstop 1. 6. 1994.

Rg-20687

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12593 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VITA LIFE, agencija za
svetovanje  in  usposabljanje  kadrov,
d.o.o., sedež: Mivka 24, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11770/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5475490
Osnovni kapital: 1,531.872 SIT
Ustanoviteljica: Caf Vergles Silva, Ljub-

ljana, Mivka 24, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,531.872 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20688

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12807 z dne 12. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AMBA Trading Company,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ope-
karska  49,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15078/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5556341
Osnovni kapital: 6,240.000 SIT
Ustanovitelj: Škrbinc Rok, Ljubljana,

Kamnogoriška 29, vstop 15. 1. 1992, vlo-
žek 6,240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20689

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12992 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INDEX, poslovni in komer-
cialni inženiring, d.o.o., Moša Pijadejeva
38/a, Ljubljana, sedež: Moša Pijadejeva
38/a, Ljubljana, pod vložno št. 1/07337/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, se-
deža, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.:  5385482
Firma: IDEX, podjetje za poslovni in

komercialni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Staničeva 41

Sedež: Ljubljana, Staničeva 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Klemenčič Ida, Ljubljana,

Kolodvorska 20a, vstop 14. 6. 1990, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Masleša Srđan, Limassol, Kythiron Str. Stel-
la Const. Flat, vstop 17. 6. 1994, vložek
495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radulac Miroslav, Ljubljana, Ulica Bratov
Učakar 136, vstop 17. 6. 1994, vložek
495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radulac Miroslav, imenovan 17. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
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vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih 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; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-20690

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13093 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MERCIS, notranja trgovi-
na, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, Šen-
tvid, Tacenska 59, sedež: Tacenska 59,
Ljubljana   Šentvid,   pod   vložno   št.
1/25218/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.:  5833132
Firma: MERCIS, notranja trgovina, iz-

voz in uvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MERCIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelja: Perčič Iztok, izstop 27. 6.

1994; Borenovič Dina, izstop 27. 6. 1994;
Bilić Mirjana, Ljubljana, Reboljeva 6, vstop
27. 6. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ferbežar Igor, Kamnik,
Župančičeva 1, vstop 27. 6. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Perčič Iztok, Ljubljana, Šentvid, Bra-
tov Blanč 14, razrešen 27. 6. 1994 in ime-
novan za prokurista; direktorica Bilić Mir-
jana, imenovana 27. 6. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Ferbežar Igor,
imenovan 27. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 361 Proizvodnja pohištva;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20691

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13559 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa HITTRADE, družba za tr-
govinsko, posredniško in uvozno izvozno

dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob so-
točju  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04644/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5338921
Firma: HITTRADE, družba za trgo-

vinsko, posredniško in uvozno izvozno de-
javnost, d.o.o., Kraška 12, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kraška 12
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelji: Munih Špela, Ljubljana,

Archinetova 17, vstop 3. 2. 1990, vložek
510.666,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Munih Jana, Ljubljana, Ob sotočju 14,
vstop 3. 2. 1990, vložek 510.666,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Munih Florjan,
Ljubljana, Ob sotočju 14, vstop 1. 8. 1991,
vložek 510.666,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20692

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13589 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  SILK,  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 55, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02473/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.:  5295513
Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Osnovni kapital: 21.691.582 SIT
Ustanovitelja: Fužir Matjaž, Ljubljana,

Tržaška c. 49, vstop 20. 9. 1989, vložek
10,845.791 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fužir Jure, Ljubljana, Medenska c. 17,
vstop 20. 9. 1989, vložek 10,845.971 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
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živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6711 Storitve finančnih tr-
gov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-20693

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14417 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa NMT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljube Šercerja 1,
Domžale, pod vložno št. 1/10096/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, uskladitev de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.:  5868718
Firma: K 2 TRADING, d.o.o., trgovi-

na, storitve, agencija in zunanja trgovi-
na, Ljubljana

Skrajšana firma: K 2 TRADING, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Hranilniška 7/a
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljici: Tiringer Miran in Tirin-

ger Nadja, oba izstopila 25. 9. 1994; Mirtič
Ksenija, Ljubljana, V Murglah 139, vstop
25. 9. 1994, vložek 1,353.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mirtič Marika, Ljub-
ljana, V Murglah 139, vstop 25. 9. 1994,
vložek 150.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tiringer Miran, razrešen 25. 9. 1994;
direktorica Tiringer Nadja, razrešena 25. 9.
1994; direktorica Mirtič Ksenija, imenova-
na 25. 9. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 651 Denarno po-
sredništvo; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 671 Po-
možne dejavnosti v finančnem posredniš-
tvu, razen zavarovalništva in dejavnosti po-
kojninskih skladov; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-20694

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14609 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TMP – TRADE, podjetje
za trgovino, d.o.o., Hrastje 176a, Ljublja-
na, sedež: Hrastje 176a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17330/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejav-
nosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.:  5862876
Firma:  GRALAN  NEPREMIČNINE,

d.o.o., podjetje za promet z nepremični-
nami, Ljubljana, Zaloška 147

Skrajšana  firma:  GRALAN  NEPRE-
MIČNINE, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zaloška 147
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: TMP, podjetje za inženi-

ring in trgovino, d.o.o., Ljubljana, izstop
6. 10. 1994; Grum Andrej, Ljubljana, Tr-
pinčeva 62, vstop 25. 10. 1991, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Porenta Tomaž, razrešen 6. 10. 1994;
direktor Grum Andrej, imenovan 6. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-20695

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14719 z dne 12. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AGRIVIT, podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo, zastopstvo in trže-
nje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Beblerjev  trg  9,
Ljubljana, sedež: Beblerjev trg 9, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, zastopnika in raz-
širitev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.:  5854342
Firma: AGRIVIT, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo, zastopstvo in trženje,
d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 32, Ljubljana

Skrajšana firma: AGRIVIT, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kvedrova 32
Ustanovitelji: Mavrič Ivan, Ljubljana,

Beblerjev trg 9, vstop 22. 11. 1990, vložek
700 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krži-
šnik Franc, izstop 20. 9. 1994; Pošebal Da-
nilo, izstop 20. 9. 1994; Česen Karlo, No-
tranje Gorice, Pod Goricami 59, Vnanje Go-
rice, vstop 20. 9. 1994, vložek 700 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Borzata Simeon,
Ljubljana, Smrtnikova 5, vstop 20. 9. 1994,
vložek 700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Križišnik Franc, razrešen 20. 9.
1994; zastopnik Pošebal Danilo, razrešen
20. 9. 1994.
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Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1995: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodnje, plinske in sani-
tarne inštalacije; 454 Zaključna gradbena
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-20697

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15525 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  STANHOME  TRADING
COMPANY, d.o.o., Ljubljana, trgovinsko
podjetje, sedež: Trubarjeva 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.:  5435099
Osnovni kapital: 25,617.000 SIT
Ustanovitelja: STANHOME, s.p.a., Rim,

via 50c Fontana, vstop 19. 11. 1990, vložek
25,616.797,76 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; STANHOME CAPITAL INC., Dela-
ware, vstop 19. 11. 1990, vložek 202,24 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-20699

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15673 z dne 31. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5873053
Firma: DARINA – Bizant in ostali, pod-

jetje za poslovna svetovanja in inženiring,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DARINA – Bizant in
ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Bizant Darinka, vložek

6.000 SIT; Bizant Rajko in Bizant Gregor,
vložila po 2.000 SIT; vsi Ljubljana, Bratov-
ževa pl. 20, vstopili 21. 11. 1994, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bizant Darinka, imenovana 21. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 7411 Pravno sveto-
vanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-20702

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16850 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  CA–LIBRA,  Tourism  &
Trade Ljubljana, d.o.o., sedež: Glinškova
ploščad 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/17154/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.:  5873428
Firma: LINK PRO, informatika, trže-

nje, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Prečna 6
Skrajšana  firma:  LINK  PRO,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Prečna 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Simić Ljiljana, izstop

29. 11. 1994; Lemut Zoran, Lucija, Ulica
borcev NOB 19, vstop 29. 11. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Robič Janez, Škofljica, Albrehtova ulica 38,
vstop 29. 11. 1994, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ovsenik Janez,
Ljubljana, Štihova ulica 25, vstop 29. 11.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Simić Ljiljana, razrešena 29. 11.
1994; direktor Lemut Zoran, imenovan
29. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Robič Janez, imenovan 29. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Ovsenik Janez, imenovan 29. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4531 Električne inšta-
lacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6420 Telekomuni-
kacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje.

Rg-20703

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16875 z dne 25. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26337/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.:  5885175
Firma: CIBA GEIGY AG BASEL, Po-

družnica Ljubljana
Skrajšana firma: CIBA GEIGY AG, Po-

družnica Ljubljana
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: Ciba Geigy AG Basel, Ba-

sel, P.O. Box CH – 4002 Basel, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gracelj Anton, imenovan 21. 12.
1994, Brezovica pri Ljubljani, Na brezno 5,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-20704

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17037 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AGRIVIT, podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo, zastopstvo in trže-
nje, d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 32, Ljub-
ljana, sedež: Kvedrova 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.:  5854342
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Mavrič Ivan, Ljubljana,

Beblerjev trg 9, vstop 22. 11. 1990, vložek
500.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Česen Karlo, Notranje Gorice, Pod Gorica-
mi 59, Vnanje Gorice, vstop 20. 9. 1994,
vložek 500.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Borzatta Simeon, Ljubljana, Smrtni-
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kova 5, vstop 20. 9. 1994, vložek 500.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 0113 Vinogradniš-
tvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za
proizvodnjo pijač; 012 Živinoreja; 013 Po-
ljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pride-
lavo in živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 020 Gozdarstvo in gozdarske
storitve; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške
storitve; 151 Proizvodnja, predelava in kon-
zerviranje mesa in proizvodnja mesnih iz-
delkov; 153 Predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 157 Proizvodnja krmil za pre-
hrano živali; 158 Proizvodnja drugih živil;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
553 Gostinske storitve prehrane; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-20706

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17890 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DOLRE, inženiring, d.o.o.,
Prištinska 16, Ljubljana, sedež: Prištinska
16, Ljubljana, pod vložno št. 1/19040/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanovitelja, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.:  5638020
Firma:  TRINET,  informatika,  d.o.o.,

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

ljana
Sedež: Ljubljana, Stara slovenska 15
Ustanovitelj: Uhan Martina in Uhan Gaš-

per, oba izstopila 21. 12. 1994; Smrajec
Igor, Ljubljana, Stara slovenska 15, vstop
21. 12. 1994, vložek 1,680.828 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Uhan Martina, razrešena 21. 12.
1994; direktor Smrajec Igor, imenovan
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6523 Dru-

go finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-20708

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18249 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ELANKA, tehnične in po-
slovne  storitve,  popravila,  komercialni
posli, trgovina, zunanja trgovina, d.o.o.,
Medvode, Gorenjska c. 22, sedež: Gorenj-
ska  c.  22,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/22429/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti,
zastopnika, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.:  5749522
Firma: ODÖRFER, Trgovina z želez-

nino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  ODÖRFER,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana Črnuče, Dunajska 421
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kristan Marko, izstop

27. 12. 1994; ODÖRFER, Eisenhof Ge-
sellschaft m.b.H., Graz, Herrgottwiessgasse
125, vstop 27. 12. 1994, vložek 1,485.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ODÖRF-
ER, Eisenhof Klagenfurt Gesellschaft
m.b.H., Graz, Herrgottwiessgasse 125, vstop
27. 12. 1994, vložek 15.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor kristan Marko, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Schell Christof, imenovan 27. 12.
1994, Graz, Rettenbacher Strasse 36, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Porenta
Tomaž, imenovan 27. 12. 1994, Cerklje, Ve-
lesovo 1, zastopa družbo kot skupni poslo-
vodja skupaj z drugim direktorjem. Pri po-
slih, katerih poodbena vrednost ali drugač-
na obveznost, ki nastane za družbo, ne pre-
sega tolarske protivrednosti 3.000 DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije zastopa
družbo samostojno.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-

izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-20709

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18333 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa EXCO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zoletova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23749/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5775426
Firma:  EXCO,  trgovina  in  storitve,

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

ljana
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Benčič Zvonimir, Zagreb,

Vinogradska 13, vstop 26. 5. 1993, vložek
1,485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korpnik Henrik, Ljubljana, Zoletova 1, vs-
top 26. 5. 1993, vložek 15.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-20710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19150 z dne 18. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26301/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.:  5885850
Firma:  ODÖRFER  Eisenhof,  Gesell-

schaft  m.b.H.  Herrgottwiesgasse  125,
8020 Graz, Republika Avstrija, Podruž-
nica za Slovenijo

Skrajšana firma: ODÖRFER Ges.m.b.H.,
Podružnica za Slovenijo

Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana Črnuče, Dunajska 421
Ustanovitelj: ODÖRFER Eisenhof, Ge-

sellschaft m.b.H., Graz, Herrgottwiesgasse
125, vstop 27. 12. 1994, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Porenta Tomaž, imenovan 27. 12.
1994, Cerklje, Velesovo 1, zastopa podruž-
nico kot skupni zastopnik s katerimkoli po-
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samičnim zastopnikom (poslovodjo) usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52642 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-20711

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19506 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa CM–SLOMAK, trgovina,
storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Poštna ul. 3/c, Vrhnika, pod vložno
št. 1/11956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in spremembo usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.:  5482461
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Spahić Husein, Ljubljana,

Celovška 264, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čenanović Avdija, Ljubljana, Celovška 264,
vstop 22. 12. 1994, vložek 499.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Cvatanovski Mo-
mir, izstop 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvatanovski Momir, Vrhnika, Poštna
ulica 3/c, razrešen 22. 12. 1994 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev do višine 50.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mes-
nimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-20713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00095 z dne 10. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26270/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5885795
Firma: ELBATEX, d.o.o., podjetje za tr-

govino in zastopanje, Ljubljana, Stegne 25
Skrajšana firma: ELBATEX, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 3,123.180,25 SIT
Ustanovitelj: ELBATEX, Ges.m.b.H.

A-1231, Vienna, Eitnergasse 6, vstop 30. 12.
1994, vložek 3,123.180,25 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Suša Milan, imenovan 30. 12. 1994, Za-
gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 80, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Ivanek Ro-
bert, imenovan 30. 12. 1994, Wien, 2333
Leopolich, Getrudgasse 14, zastopa družbo
brez omejitev, kot namestnik poslovodje.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-20716

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00724 z dne 17. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26294/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5893704
Firma: TRGOVSKI CENTER TIVO-

LI, d.o.o., proizvodnja, trgovina na debe-
lo in drobno, uvoz-izvoz, Ljubljana

Skrajšana firma: CENTER TIVOLI,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Karlatec Oskar, Ljublja-

na, Cigaletova 5, vstop 12. 1. 1995, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žunič Berta, Ljubljana, Dolenjska cesta 45d,

vstop 12. 1. 1995, vložek 735.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Karlatec Oskar, imenovan 12. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Žunič Berta, imenovana 12. 1. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-20719

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01095 z dne 24. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5895553
Firma: PIVK-KABLAR & Co., stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.n.o., Ljub-
ljana, Beblerjev trg 3

Skrajšana  firma:  PIVK-KABLAR  &
Co., d.n.o., Ljubljana, Beblerjev trg 3

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Beblerjev trg 3
Ustanovitelja: Pivk Anton, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstop 7. 3. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Kablar Bojan, Ljubljana, Cankarjevo na-
brežje 6, vstop 7. 3. 1995, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pivk Anton, imenovan 7. 3. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Kablar
Bojan, imenovan 7. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5274 Druga popravila,
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d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posredni-
štvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-20721

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01124 z dne 10. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5895588
Firma: MAŠUK, podjetje za umetniš-

ko ustvarjanje in poustvarjanje, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Rožno dolino 16

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta v Rožno doli-
no 16

Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelja: Bersan Marta in Machou-

kov Nikolai, oba Ljubljana, Cesta v Rožno
dolino 16, vstopila 23. 2. 1995, vložila po
870.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Satler Breda, imenovana 23. 2.
1995, Ljubljana, Krimska 12, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1995: 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-20727

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01480 z dne 31. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26365/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5896134

Firma: SAMARAN STOLNIK, d.n.o.,
družba za trgovino in posredništvo, La-
nišče 5a, Škofljica

Skrajšana  firma:  SAMARAN  STOL-
NIK, d.n.o., Škofljica

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofljica, Lanišče 5a
Ustanovitelja: Stolnik Marjan in Stolnik

Alenka, oba Škofljica, Lanišče 5a, vstopila
27. 3. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Stolnik Alenka, imenovana 27. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Stolnik Marjan, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe.

Rg-20729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01944 z dne 25. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26342/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5898501
Firma: PROBIS, poslovni informacij-

ski sistemi, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROBIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 73
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: HERMES PLUS, računal-

niški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Ce-
lovška 73, vstop 29. 3. 1995, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stepan Miloš, Kranj, Krožna ulica 10, vstop
29. 3. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stepan Miloš, imenovan 29. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-20730

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01985 z dne 31. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26368/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5898595
Firma: IMB COMMERCE, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o., Kunaver-
jeva 1, Ljubljana

Skrajšana  firma:  IMB  COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čekić Mehmed, Zvornik,

Kamenička 16, vstop 28. 3. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ibrahimkadić Ibrahim, Sarajevo, Soukbunar
bb, vstop 28. 3. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlakar Franc, imenovan 28. 3. 1995,
Medvode, Kebetova 3, zastopa in predstav-
lja družbo neomejeno, doma in v tujini do
zneska 100.000 SIT, nad tem zneskom pa
samo s predhodnim pisnim soglasjem druž-
benikov.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1596 Proizvod-
nja piva; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, 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
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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
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s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi 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; 5530 Gostinske storitve prehrane;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje.

Rg-20732

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02043 z dne 3. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MIKRO, Podjetje za raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Pot Draga Jakopiča 26a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5387493
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1995: 1771 Pro-

izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-

skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Tele-
komunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250

Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-20734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02079 z dne 16. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5897718
Firma: ŠIRCELJ, kleparstvo, izolater-

stvo, krovstvo, d.o.o., Veliko Mlačevo 18,
Grosuplje

Skrajšana firma: ŠIRCELJ, d.o.o., Gro-
suplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grosuplje, Veliko Mlačevo 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šircelj Marjan, Grosuplje,

Partizanska 22, vstop 27. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šircelj Marjan, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995:
27420 Proizvodnja aluminija; 27440 Pro-
izvodnja bakra; 28520 Splošna mehanična
dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45320 Izolacijska dela; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 60240 Cestni tovorni promet; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74200 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-20735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02080 z dne 31. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26370/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča komanditno družbo s temi-
le podatki:

Matična št.:  5897726
Firma: MEHLE FOOD, gostinstvo, tr-

govina, storitve, k.d.
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Skrajšana firma: MEHLE FOOD, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Grosuplje, Spodnja Slivnica 54
Ustanovitelja: Mehle Blaž, odgovarja s

svojim premoženjem in Mehle Marija, ne
odgovarja, oba Grosuplje, Spodnja Slivnica
54, vstopila 5. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mehle Blaž, imenovan 6. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995:
15812 Dejavnost slaščičarn; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-20740

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02187 z dne 17. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26295/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5899109
Firma: FACTOR, družba za svetova-

nje, trgovino in leasing, d.o.o.
Skrajšana firma: FACTOR – leasing,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bele Danica in Bele Du-

šan, oba Ljubljana, Glinškova ploščad 22,
vstopila 29. 3. 1995, vložila po 307.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Čeč Andrej,
Ljubljana, Spodnje Gameljne 104, vstop
29. 3. 1995, vložek 307.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čeč Polona, Ljubljana,
Polanškova 8, vstop 29. 3. 1995, vložek
307.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Glavan Stane, Ljubljana, Dolenjska 89,
vstop 29. 3. 1995, vložek 231.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kuhar Ludvig, Na-
klo, Pivka 7, vstop 29. 3. 1995, vložek
231.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Milevoj Boris, Ljubljana, Suhadolčanova
67, vstop 29. 3. 1995, vložek 307.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Milevoj Mojca,
Ljubljana, Polanškova 8, vstop 29. 3. 1995,
vložek 307.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miklavčič Boris, Kranj, Struževo-Del
19a, vstop 29. 3. 1995, vložek 231.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pesjak Boris,
Žirovnica, Breg 154, vstop 29. 3. 1995, vlo-
žek 231.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kalan Tomaž, Ljubljana, Bratov Učakar
36, vstop 29. 3. 1995, vložek 231.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklavčič Boris, imenovan 29. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7411 Prav-
no svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-20744

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02345 z dne 24. 5. 1995 pod

št. vložka 1/26325/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5899346
Firma: ACTIV-AGRIA, storitveno, tr-

govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ACTIV-AGRIA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pipanova pot 31
Osnovni kapital: 1,521.514 SIT
Ustanovitelj: Pajnič Slavko, Ljubljana,

Pipanova pot 31, vstop 21. 4. 1995, vložek
1,521.514 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pajnič Slavko, imenovan 21. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1597 Proizvod-
nja slada; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na 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.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-20745

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02393 z dne 24. 5. 1995 pod št.
vložka 1/26326/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.:  5902851
Firma: ICB ČERNE IN OSTALI, sto-

ritve, trgovina in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: ICB ČERNE IN OS-

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

odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Orle 7
Ustanovitelji: Černe Simon, Škofljica,

Orle 7, vstop 8. 5. 1995, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Černe Pe-
ter, Škofljica, Orle 7, vstop 8. 5. 1995, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Černe Simon, Škofljica, Orle 7, ime-
novan: 8. 5. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Černe Peter, Škofljica, Orle
7, imenovan 8. 5. 1995, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 30101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 30102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
30103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.

Rg-20748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02446 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TUNNEL, podjetje za go-
stinske in turistične storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Karlovška 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5497019
Ustanovitelji: Turćinovič Zdenka, Ra-

domlje, Radomeljske čete 49a, vstop 30. 9.
1994, vložek 603.200 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Luštrik Dušan, Medvode, Klan-
ska 1, vstop 5. 5. 1995, vložek 452.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koren Miklavž,
Ljubljana, Župančičeva 11, vstop 5. 5. 1995,
vložek 452.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1995: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-20749

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02494 z dne 30. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26352/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5902991
Firma: VERENA, import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: VERENA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bytchkov Andrei in

Bytchkova Olga, oba Moskva, Nizhegorod-
skaja, str. 3–8, vstopila 8. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bytchkov Andrei, imenovan 8. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Svete Janez, imenovan 8. 5. 1995, Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 34.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995:
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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
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stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina 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 napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 3224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, 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 prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-20750

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02495 z dne 24. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5903009
Firma: TEAK, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEAK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Clevelandska ul. 49
Osnovni kapital: 1,504.430 SIT
Ustanovitelj: Lazarević Radenko, Ljub-

ljana, Clevelandska ul. 49, vstop 15. 5. 1995,
vložek 1,504.430 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazarević Radenko, imenovan 15. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-20752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02545 z dne 24. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26328/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5903157
Firma: PRIMETO, družba za finančne

in računovodske storitve, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMETO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tolstojeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plevčak Marjeta in Plev-

čak Anton, oba Ljubljana, Tolstojeva 7,
vstopila 20. 1. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinč Ivanka, imenovana 20. 1.
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1995, Loški potok, Retje 19, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, 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
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdekov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 6165
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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-

alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-20753

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02553 z dne 30. 5. 1995 pod
št. vložka 1/26350/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5898323
Firma: TARGO, računalniška proda-

ja, svetovanje, šolanje, inženiring, d.o.o.,
Grosuplje

Skrajšana firma: TARGO, d.o.o., Gro-
suplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grosuplje, Brinje cesta I/55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Predalič Silva, Grosup-

lje, Brinje cesta I/55, vstop 18. 5. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Predalič Silva, imenovana 18. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-

vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 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-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-20754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07567 z dne 11. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SILAN, podjetje za promet
z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Cen-
ter, Dalmatinova 10, sedež: Dalmatinova
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/08180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5409705
Osnovni kapital: 4,751.000 SIT
Ustanovitelja: Cerar Janko, Dob pri

Domžalah, Rača 4, vstop 18. 10. 1991, vlo-
žek 3,800.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cerar Peter, Dob pri Domžalah, Krti-
na 56, vstop 18. 10. 1991, vložek 950.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20757

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03918 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GAJ, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Svetčeva pot 3,
Kamnik, pod vložno št. 1/14602/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.:  5558816
Firma: GAJ BALOH & Co., proizvod-

no in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: GAJ BALOH & Co.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Baloh Branko in Baloh An-

tonija, oba Kamnik, Svetčeva pot 3, vstopila
25. 11. 1991, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Baloh Antonija, imenovana 15. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina z živili in
neživilskimi proizvodi na drobno in debelo
(zlasti: elektrotehnični in elektronski apara-
ti, elektrotehnični stroji, naprave in oprema;
tekstilni izdelki, konfekcija, obutev in po-
trebščine; galanterija, bižuterija, bazarsko
blago in igrače; parfumerija in kozmetično
blago; izdelki za šport, lov, ribolov in kam-
piranje; tehnična oprema in rezervni deli,
orodje in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbovanje proizvodnje
in obrti); storitve v blagovnem prometu
(organizacija, posredovanje in izvajanje po-
sredniških, kooperacijskih in zastopniških
poslov); prevoz oseb in blaga v javnem pro-
metu; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve na področju trgovine, turizma,
gostinstva, prevozov oseb in blaga v cestnem
prometu; storitve raziskave tržišča (marke-
ting); izvajanje ekonomske propagande;
gradbeništvo; zaključna dela v gradbeništvu
(steklarstvo idr.); zunanjetrgovinsko poslo-
vanje (uvoz, izvoz, storitve v blagovnem pro-
metu) v obsegu dejavnosti družbe.

Rg-20758

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04751 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SILCOOP, d.o.o., trgovina,
zastopanje, Ljubljana, Brnčičeva 23, se-
dež: Brnčičeva 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.:  5474558
Osnovni kapital: 3,218.000 SIT
Ustanovitelj: Silangyi Erno, Ljubljana,

Bognarjeva pot 15, vstop 18. 1. 1991, vlo-
žek 3,218.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20759

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04754 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DUOEL, d.o.o., Ig avto šola
in storitve, sedež: Ig 71, Ig, pod vložno št.
1/13938/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
zastopnika ter družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.:  5539137
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šauer Dušan, Ig, Iška vas

82, vstop 7. 11. 1991, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žagar Špela, Ig,
Ig 71, vstop 7. 11. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ša-
uer Dušan, razrešen 28. 4. 1994 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-20760

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04758 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TOMIKA, podjetje za za-
stopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Rožna dolina c. X/12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19573/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5652804
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petelin Ivan, Ljubljana,

Rožna dolina c. X/12, vstop 4. 9. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20761

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04795 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BURKAT, podjetje za grad-
beništvo, instalacije, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ilovški štradon
57, Ljubljana, pod vložno št. 1/17518/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5633273
Firma: FINANCOS, posredovanje, tr-

govina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  FINANCOS,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Burkat Janez, Ljubljana,

Ilovški štradon 57, vstop 17. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20762

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05549 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DOMENA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Rož-
na dolina c. XXI/6a, sedež: Rožna dolina
c.  XXI/6a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14591/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, deležev, osnovnega kapitala in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5544408
Firma:  DOMENA,  proizvodno  in  tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMENA, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Blatnica 14, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perkovič Zvonko, Ljub-

ljana, Rožna dolina c. XXI/6a, vstop 11. 12.
1991, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cirman Marjan, Ljubljana, Rav-
barjeva 5, vstop 5. 5. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cirman Marjan, imenovan 5. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev, kot po-
močnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Prozvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-

delkov iz plastičnih mas; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3520 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3350
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3850 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo 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,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
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živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina 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 napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-20765

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07572 z dne 31. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAITIM Computers, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kamnik,  Kamniška  39,  sedež: Kamniška
39,  Kamnik,  pod  vložno  št. 1/16912/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-

tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5602564
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelja: Ivančič Bojan in Ivančič

Tatjana, oba Kamnik, Kamniška 39, vstopi-
la 21. 3. 1992, vložila po 867.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-20766

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07619 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa HMEZAD – TMT, trans-
port, mehanizacija, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Titova 133, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5291836
Sedež: Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prešeren Miloš, Ljubljana,

Ilešičeva 4, vstop 12. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20768

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07642 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  TOLOVAJ,  podjetje  za
proizvodnjo in trgovino na drobno, d.o.o.,
Bijedičeva 8, Ljubljana, sedež: Bijediče-
va 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/05462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in dejavnosti ter osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5335604
Firma: TOLOVAJ, družba za proiz-

vodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanoviteljici: Štibelj Gabrijela, Ljub-

ljana, Kunaverjeva 8, vstop 28. 12. 1989,
vložek 754.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Avsec Silva, izstop 9. 5. 1994; Pirc
Rebeka, Ljubljana, Kunaverjeva 8, vstop
9. 5. 1994, vložek 754.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
posredniške, komisijske in špediterske sto-
ritve na področju prometa blaga in storitev;
lastni prevoz in organizacija prevoza blaga
in oseb v cestnem prometu, rent-a-car, lea-
sing vozil in opreme; organizacija proizvod-
nje in kooperacije in komercialno posredo-
vanje na vseh področjih podjetniške dejav-
nosti; proizvodnja papirnate embalaže in
druga predelava papirja; proizvodnja tek-
stilne konfekcije; proizvodnja usnjene ga-
lanterije; proizvodnja otroških igrač; pro-
izvodnja modnih dodatkov; proizvodnja ku-
hinjskega in stanovanjskega dekorja; pro-
izvodnja domače in umetne obrti; storitve
na področju industrijskega oblikovanja.

Rg-20769

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07648 z dne 10. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALTAS, trgovina, gostinstvo,
storitve in posredništvo, d.o.o., Ljubljan-
ska 76, Domžale, sedež: Ljubljanska 76,
Domžale, pod vložno št. 1/24377/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
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zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5787491
Osnovni kapital: 1,729.224 SIT
Ustanovitelj: Talar Jožef, Domžale, Zu-

pančičeva 4, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,729.224 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20770

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07669 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FORTUNA TRADE, trgov-
sko podjetje in storitve, d.o.o., sedež: Za-
poge 13, Vodice, pod vložno št. 1/06076/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5350336
Osnovni kapital: 1,522.117 SIT
Ustanovitelj: Košir Uroš, Vodice, Zapo-

ge 13, vstop 6. 3. 1990, vložek 1,522.117
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07684 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa STANDOM, podjetje za go-
spodarjenje, vzdrževanje, svetovanje in
finance, d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlove
6, sedež: Ane Ziherlove 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13482/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5523486
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mencinger Jože, Ljublja-

na, Ane Ziherlove 6, vstop 29. 10. 1991,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mencinger Doroteja, Ljubljana, Ane
Ziherlove 6, vstop 14. 1. 1993, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mencinger Kleander, Ljubljana, Ane Ziher-
love 6, vstop 14. 1. 1993, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07687 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  PAN,  d.o.o.,  podjetje  za
kmetijstvo, trgovino in marketing, Ribni-
ca, Šeškova ulica 14, sedež: Šeškova ulica
14, Ribnica, pod vložno št. 1/03995/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanovitelja, zastopnika in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5310822
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Škrabec Marko, Dolenja

vas, Lončarska 93, vstop 12. 1. 1990, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Miklič Miran, Kočevje, Reška 11, vstop
12. 1. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mate Janez, izstop 22. 4.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mate Janez, razrešen 22. 4. 1994.

Rg-20774

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07704 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DIVA, trgovsko podjetje,

d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Marinkov  trg,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12285/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, družbenikov in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5487617
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bunič Sonja, Ljubljana,

Rusjanov trg 10, vstop 26. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20778

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07912 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KRAIN, informacijsko-ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., sedež: Ljuba
Šercerja  4,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/18110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanovitelja in
sedeža s temile podatki:

Matična št.:  5628156
Firma: RAČUNALNIŠKI INŽENIRING

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

Domžale
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Domžale, Matije Tomca 4
Ustanovitelja: Kržan Bogdan in Kržan

Maruša, oba Domžale, Ulica Matije Tomca
4, vstopila 6. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-20779

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07914 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LIJO, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o., sedež: Draš-
ča  vas  4,  Zagradec,  pod  vložno  št.
1/23107/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.:  5909597
Firma:  LIJO  HROVAT  IN  ČLANI,

d.n.o., trgovina, proizvodnja in storitve,
Zagradec

Skrajšana  firma:  LIJO  HROVAT  IN
ČLANI, d.n.o., Zagradec

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Hrovat Jože, Zagradec,
Višnje št. 6, vstop 10. 5. 1993, vložek
105.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Hrovat Lilijana, Zagra-
dec, Drašča vas 4, vstop 10. 5. 1993, vložek
105.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: kmetijstvo ter storitve; gojitev div-
jadi ter storitve povezane z lovskim turiz-
mom; gozdarstvo in gozdarske storitve; ri-
bištvo (morski ribolov), ribogojstvo in ribo-
gojnice; proizvodnja hrane in pijač;
proizvodnja tekstilij; proizvodnja oblačil,
strojenje in dodelava krzna; strojenje in ob-
delava usnja; proizvodnja potovalne galan-
terije, sedlarskih ter jermenarskih izdelkov
ter obutve; obdelava in predelava lesa in
plute, razen pohištva; proizvodnja izdelkov

iz plute, slame, protja in pletarstvo; pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona ter iz-
delkov iz papirja in kartona; založništvo,
tiskarstvo: razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; proizvodnja kemikalij in kemičnih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz gume in
plastičnih mas; proizvodnja drugih neko-
vin, mineralnih izdelkov; proizvodnja ko-
vinskih izdelkov, razen strojev in naprav;
proizvodnja strojev in naprav; proizvodnja
pisarniških strojev in računalnikov; pro-
izvodnja električnih strojev in aparatov; pro-
izvodnja radijskih, televizijskih in komuni-
kacijskih aparatov in opreme; proizvodnja
medicinskih, finomehaničnih in optičnih in-
strumentov ter ur; proizvodnja vozil in plo-
vil; proizvodnja pohištva; proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; proizvodnja glas-
benih instrumentov; proizvodnja izdelkov
za šport; proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; druga predelovalna industrija; grad-
beništvo; prodaja, vzdrževanje in popravila
motornih vozil; trgovina na debelo in trgo-
vinsko posredništvo (brez motor. vozil); tr-
govina na drobno brez motornih vozil: po-
pravila potrebščin za gospodinjstvo; go-
stinstvo; kopenski promet; drug kopenski
promet; vodni promet; pomožne prometne
dejavnosti; turistične in potovalne organi-
zacije; drugo finančno posredništvo (me-
njalnice); pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu (finančni zakup – leasing); po-
slovanje z nepremičninami; dajanje strojev
in opreme brez izvajalcev v najem; računal-
ništvo in z njim povezane dejavnosti; raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; podjetniško in po-
slovno svetovanje; raziskovanje in razvoj;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; tehnični preizkusi in analize; poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; ekonom-
ska propaganda; druge poslovne dejavnosti,
drugje nenavedene; izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje (avto šole, tečaji in
seminarji); rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti; druge storitvene dejavnosti.

Naslednje dejavnosti se brišejo: vse do
sedaj predhodno vpisane dejavnosti.

Rg-20786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07969 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GANS, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Šentvid – Ljublja-
na, sedež: Prušnikova 94, Ljubljana-Šen-
tvid, pod vložno št. 1/15393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.:  5576253
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Cirman Gabrijel, Ljubljana

Šentvid, Prušnikova 94, vstop 10. 12. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
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stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 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.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-20787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07989 z dne 31. 7. 1995 pri

subjektu vpisa UNIMERX, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska  c.  105,  sedež:  Dunajska  c.  105,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14643/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in ustanovitelja
s temile podatki:

Matična št.:  5572533
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lovrenčič Anton, Sodra-

žica, Trg 25 maja 21, vstop 20. 12. 1991,
vložek 1,400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lovrenčič Jožica, Ljubljana, Du-
najska 105, vstop 20. 5. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20788

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08026 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa INTERTEAM, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kočevje,
Mestni log 4/III, sedež: Mestni log 4/III,
Kočevje, pod vložno št. 1/12473/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.:  5516102
Firma: INTERTEAM, podjetje za pro-

izvodnjo  in  trgovino,  d.o.o.,  Kočevje,
Mestni log IV/3

Sedež: Kočevje, Mestni log IV/3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Figar Nataša, Kočevje,

Mestni log IV/3, vstop 6. 1. 1991, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bradač Helena, izstop 18. 5. 1994; Figar
Tomaž, Kočevje, Mestni log IV/3, vstop
18. 5. 1994, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Figar Tomaž, imenovan 18. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Rg-20789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08031 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TIRCOM, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Mariborska 18, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13393/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.:  5523915
Sedež: Ljubljana, Dunajska 116
Osnovni kapital: 2,073.000 SIT
Ustanovitelj: Brezigar Andrej, izstop

10. 5. 1994; Ahačič Branko, Žabnica, Sred-
nje Bitnje 57, vstop 10. 5. 1994, vložek
2,073.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brezigar Andrej, razrešen 10. 5.
1994; direktor Ahačič Branko, imenovan
10. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08065 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa S. SMREKAR, proizvod-
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nja, trgovina in storitve, d.o.o., Komen-
da, Jezerškova ulica 20, sedež: Jezerško-
va  ulica  20,  Komenda,  pod  vložno  št.
1/21742/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5726158
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gulich Giulio, Trieste,

Strade del Friuli 181/1, vstop 8. 1. 1993,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rogelj Janez, Komenda, Jezerškova
ul. 20, vstop 8. 1. 1993, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08089 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BURJA, podjetje za orga-
nizacijo proizvodnje in storitev, zastopa-
nje, komercialno posredovanje, trgovino
na debelo ter izvoz in uvoz, d.o.o. sedež:
Tomšičeva  13,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/04734/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5370221
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelja: Burja Ignac in Trebušak

Silva, oba Domžale, Tomšičeva 13, vstopila
26. 12. 1989, vložila po 785.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 273
Druga primarna predelava železa, jekla, pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ESCS;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20793

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08090 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LIPCA, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Bratovševa ploš-
čad 22, Ljubljana, sedež: Bratovševa ploš-
čad   22,   Ljubljana,   pod   vložno   št.

1/11212/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5463793
Osnovni kapital: 2,054.000 SIT
Ustanovitelja: Lipanović Igor in Nogra-

šek Vesna, oba Ljubljana, Bratovševa ploš-
čad 22, vstopila 16. 1. 1991, vložila po
1,027.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost družbe glasi: 090140 Izdela-
va in popravilo lesenih predmetov; 070110
Trgovina z živilskimi proizvodi na drobno;
070120 Trgovina z neživilskimi proizvodi
na drobno; 070210 Trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo; 070220 Trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na debelo; 070132 Dru-
ga trgovina z mešanim blagom; 110900 Po-
slovne storitve; 110303 Komercialni posli
pri izvajanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev.

Rg-20795

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08106 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa WEMI, podjetje za trgovi-
no, uvoz-izvoz, zastopanje in posredova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 26, se-
dež: Aleševčeva 26, Ljubljana, pod vložno
št. 1/074545/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5417996
Osnovni kapital: 1,556.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrtarič-Turk Vanja,

Ljubljana, Aleševčeva 26, vstop 7. 6. 1990,
vložek 1,556.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08115 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MOGOTA MEDIA, uvoz-
izvoz in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ska-
pinova 3, sedež: Skapinova 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, zastopnika in osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.:  5633222
Osnovni kapital: 1,583.650,10 SIT
Ustanovitelj: Koršič Andreja, izstop

1. 12. 1993; Koršič Marko, Nova Gorica,
Ul. Gradnikove brigade 4, vstop 1. 12. 1993,
vložek 1,583.650,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koršič Andreja, razrešena 1. 12.
1993; direktor Koršič Marko, imenovan
20. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20797

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08135 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SIPRO, d.o.o., uvozno-iz-
vozno podjetje za proizvodnjo, trgovino
in turizem, Brezovica, Cesta na postajo
45, Brezovica, pod vložno št. 1/16016/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5590167
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slana Robert, Brezovica,

Cesta na postajo 45, vstop 25. 2. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09076 z dne 31. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26623/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis d.n.o. s temile podat-
ki:

Matična št.:  5858780
Firma: HORVAT & Co., storitveno in

trgovsko podjetje d.n.o. Ljubljana
Skrajšana firma: HORVAT & Co., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Gorazdova 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Slavka, Ljubljana,

Gorazdova 19, vstop 23. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Horvat Jože, Ljubljana, Go-
razdova 19, vstop 23. 5. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Horvat Slavka, Ljubljana, Gorazdo-
va 19, imenovan 23. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Horvat Jože, Ljub-
ljana, Gorazdova 19, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe glasi: trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo; trgovina
z živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo; posredova-
nje in zastopanje v prometu blaga in stori-
tev; komercialni posli pri uresničevanju
funkcij prometa blaga in storitev; komisio-
narski posli; špedicija; ekonomske, finanč-
ne, knjigovodske in organizacijske storitve;
servisne dejavnosti iz predmeta poslovanja;
posredovanje prometa z nepremičninami,
svetovanje na področju proizvodnega in tr-
govskega blaga; prevozi v cestnem prometu
za lastne potrebe; prodaja na terenu in stoj-
nicah; opravljanje storitev vseh hišnih in
drugih opravil in popravil (napeljevanje el.
in vodovodne nap. mont. pohištva, polaga-
nje keramičnih ploščic, popr. ogrev. teles);
izposoja filmov – videoteka; izvoz in uvoz
živilskih in neživilskih izdelkov; konsigna-
cijski posli v zunanjetrgovinskem prometu
blaga in storitev; organiziranje in izvajanje
zastopniških in posredniških poslov s tujimi
fizičnimi in pravnimi osebami; opravljanje
turističnih poslov s tujino; prevoz blaga in
oseb v mednarodnem cestnem prometu.

Rg-20799

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09100 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PRIME, projektiranje, in-
formiranje, marketing, d.o.o., sedež: Ein-
spielerjeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/21484/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja, osnov-
nega kapitala, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:
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Matična št.:  5715989
Osnovni kapital: 2,130.000 SIT
Ustanovitelji: MIPOS, d.o.o., izstop

20. 8. 1994; Smajić Zekerijah, Sarajevo,
Branka More št. 1, vstop 26. 1. 1993, vlo-
žek 1,230.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Smajić Dušanka, Sarajevo, Prvomaj-
ska 78, vstop 20. 8. 1994, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačevič
Redžo, Hadžići, Omladinska bb, vstop 20. 8.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jović Mićković Sladana, izstop
20. 8. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Jović Mićković Sladana, razrešena
20. 8. 1994; zastopnik Kovačevič Redžo,
imenovan 20. 8. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Košarić Dragoslav, ime-
novan 20. 8. 1994, Ljubljana, Vide Janeži-
čeve 5.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
2240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22310 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,

sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
51486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restav-
racij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-

valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 65230 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razis-
kovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74200 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov; 92120 Distribucija filmov in video-
filmov; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-20800

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09192 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CONTAL, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
59, Ljubljana, pod vložno št. 1/11955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5477948
Osnovni kapital: 9,733.000 SIT
Ustanovitelj: Fajon Marko, Ljubljana,

Vojkova cesta 73, vstop 1. 7. 1992, vložek
9,733.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fajon Slavica, izstop 23. 5. 1994.

Rg-20801

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09199 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SITAR–MMM, internatio-
nal, transport in gradbena mehanizacija,
d.o.o., Stožice 29/a, Ljubljana, sedež: Sto-
žice  29/a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5718503
Osnovni kapital: 2,310.000 SIT
Ustanovitelji: Sitar Katjuša, Ljubljana,

Stožice 29/a, vstop 27. 1. 1993, vložek
545.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sitar Miha, Ljubljana, Stožice 29/a, vstop
27. 1. 1993, vložek 1,045.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sitar Marko, Ljub-
ljana, Stožice 29, vstop 27. 1. 1993, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sitar Zdenka, Ljubljana, Stožice 29, vstop
27. 1. 1993, vložek 245.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gabrovšek Mirko, Ljub-
ljana, Urške Zatler 35, vstop 30. 12. 1993,
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vložek 230.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20802

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09207 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  SITO-prof,  podjetje  za
marketing, sitografijo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celestinova 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14003/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanovitelja in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.:  5539129
Osnovni kapital: 1,503.520 SIT
Ustanovitelja: Anžin Matjaž, Ljubljana,

Celestinova 1, vstop 25. 11. 1991, vložek
817.992 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prodaja in posredovanje pri prodaji
nepremičnin in premičnin; leasing avtomo-
bilov in strojev; rent-a car.

Rg-20803

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09216 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AVENIDA, podjetje za fi-
nančni  inženiring  in  trgovino,  d.o.o.,
Domžale, Prelog 133, sedež: Prelog 153,
Domžale, pod vložno št. 1/13208/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.:  5528046
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ivković Goran, Domžale,

Šaranovičeva 2, Vir, vstop 3. 9. 1991, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Breznik Ivkovič Maruša, Domžale, Pre-
log 153, vstop 19. 4. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09219 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ANTEX, podjetje za trgo-
vino, marketing, d.o.o, sedež: Šaranoviče-
va 7a, Domžale, pod vložno št. 1/20279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5689589
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Abramović Ante in Abra-

mović Francka, oba Domžale, Šaranoviče-
va 7a, Vir, vstopila 7. 11. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09227 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DONADONI, trgovina, pro-
izvodnja, inženiring in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šišenska 60, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanovitelja, zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.:  5769370
Osnovni kapital: 1,504.939,40 SIT

Ustanovitelji: Vrbinc Joško, Ljubljana,
Šišenska 60, vstop 4. 5. 1993, vložek
1,354.445,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrbinc Mojca, izstop 25. 5. 1994;
Longar Janez, Ljubljana, Konrada Babnika
10, vstop 25. 5. 1994, vložek 75.247 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kern Boštjan,
Kranj, Kokrica, Betonova 34, vstop 25. 5.
1994, vložek 75.247 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nica Vrbinc Mojca, razrešena 25. 5. 1994.

Rg-20807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09230 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa EMB, inženiring za emba-
lažo in tehniko pakiranja, zastopstva, im-
port-export, trgovina, servis, d.o.o., Vo-
dice, sedež: Lebarška pot 19, Vodice, pod
vložno št. 1/02680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5297770
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Bogomir, Vodice, Le-

barška pot 19, vstop 3. 11. 1989, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09251 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COX, podjetje za načrto-
vanje  (projektiranje),  proizvodnjo  in
montažno merilno regulacijske opreme,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 40, sedež: Res-
ljeva  40,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02081/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5286395
Osnovni kapital: 2,008.000 SIT
Ustanovitelja: Jurca Anton, Ljubljana,

Šarhova 26, vstop 26. 4. 1989, vložek
1,004.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košir Jožek, Ljubljana, Mucherjeva 3, vstop
26. 4. 1989, vložek 1,004.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09264 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FI-BI, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Ljubljana, Glinš-
kova ploščad 27, d.o.o., sedež: Glinškova
ploščad  27,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08247/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5407206
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jenič Vikca, izstop 23. 5.

1994; Vrhovec Maja, Ljubljana, Dolenjska
cesta 124, vstop 17. 7. 1990, vložek
1,020.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Scortegagna Adrijana, Ljubljana, Palmeje-
va 8, vstop 17. 7. 1990, vložek 240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jenič Aljaž,
Ljubljana, Aljaževa ulica 8, vstop 23. 5.
1994, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vrhovec Maja, razrešena 23. 5.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-20812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09265 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TRITON, podjetje za inže-
niring,  consulting  in  zastopanje,  d.o.o.,
Ljubljana, Pokljukarjeva 90, sedež: Po-
kljukarjeva 90, Ljubljana, pod vložno št.
1/08962/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5425719
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hrvatin Samo, Ljubljana,

Pokljukarjeva 90, vstop 26. 2. 1990, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrvatin Jože, Ljubljana, Poljukarjeva 90,
vstop 5. 12. 1990, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kogovšek Sašo,
Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 139, vstop
12. 11. 1993, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-20813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09273 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa JR INTRAKO, družba za
trgovanje na debelo, zunanjo trgovino,
inženiring in tehnično svetovanje, d.o.o.,
sedež: Ig 352, Ig, pod vložno št. 1/06537/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5393256
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Jernej, Ig, Ig 352,

vstop 26. 12. 1989, vložek 1,562.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20817

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09417 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ETIS, proizvodnja, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Spodnje Ga-
meljne 103, Ljubljana-Šmartno, pod vlož-
no št. 1/03577/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5316120
Osnovni kapital: 2,077.000 SIT
Ustanovitelja: Čampa Janez in Čampa

Marija, oba Ljubljana, Sp. Gameljne 103,
vstopila 17. 12. 1989, vložila po 1,038.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20821

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12993 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  ATLANTIK,  podjetje  za
posredovanje z nepremičninami, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Ein-
spielerjeva  6,  sedež:  Einspielerjeva  6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15520/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:
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Matična št.:  5570964
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čačić Mile, Ljubljana, Lin-

hartova 15, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20822

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12996 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VETIS, veletrgovina in ser-
vis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kriva pot 18,
Spodnji Kašelj, Ljubljana, pod vložno št.
1/15983/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnikov in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5575788
Osnovni kapital: 1,604.817 SIT
Ustanoviteljica: Skapič Suzana, Ljublja-

na, Kriva pot 18, vstop 21. 2. 1992, vložek
1,604.817 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sklepič Suzana, razrešena 31. 5. 1994
in imenovana kot zastopnica, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnica di-
rektorja; direktor Sklapič Slavko, Ljublja-
na, Kriva pot 18, imenovan 31. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-20826

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13034 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ITD TRADE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Parmova 53, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14852/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5553601
Osnovni kapital: 3,096.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Čadež Danica,

Ljubljana, Tržaška 47, vstop 18. 12. 1991,
vložek 1,548.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Đorđević Dragan, Osijek, Gornjo-
dravska obala 91a, vstop 27. 8. 1993, vlo-
žek 1,548.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20828

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13071 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PAPKA, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za gostinsko dejavnost, Erbežni-
kova 21a, Ljubljana, sedež: Erbežnikova
21a, Ljubljana, pod vložno št. 1/14374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo dejavnosti ter osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.:  5541913
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Branko, Ljubljana, Er-

bežnikova 21a, vstop 12. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Razširi se dejavnost družbe: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi iz vseh trgovinskih strok.

Dejavnost je odslej: gostinska dejavnost:
obrati družbene prehrane, gostilne, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi iz vseh trgovinskih strok.

Rg-20830

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13074 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa REDEK, trgovsko, proiz-
vodno in zastopniško podjetje, d.o.o., Ka-
jakaška 17, Tacen, sedež: Kajakaška 17,
Tacen, pod vložno št. 1/11525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5486327
Osnovni kapital: 1,778.000 SIT
Ustanovitelja: Redek Franc, Ljubljana,

Na Korošci 2, vstop 28. 12. 1990, vložek
1,066.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Redek Darinka, Ljubljana, Na Korošci 2,
vstop 14. 6. 1994, vložek 711.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-20832

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13076 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KASTING, trgovina, servis
in storitve, d.o.o., sedež: Mala vas 37, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/22228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5753201
Osnovni kapital: 2,104.000 SIT
Ustanovitelja: Kotlušek Boris in Kotlu-

šek Andrej, oba Grosuplje, Mala vas 37,
vstopila 25. 2. 1993, vložila po 1,052.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20833

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13086 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa NOVAK, inženiring, trgo-
vina, izvoz-uvoz, d.o.o., Ulica Špruha n.h.,
obrtnoindustrijska cona Trzin, sedež: Uli-
ca Špruha n.h., Mengeš, pod vložno št.
1/05292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.:  5405718
Firma: NOVAK, inženiring, trgovina,

izvoz-uvoz, d.o.o., Špruhe 6, IOC Trzin,
Mengeš

Skrajšana firma: NOVAK, d.o.o., Špru-
he 6, Trzin

Sedež: Mengeš, Špruhe 6, OIC Trzin
Osnovni kapital: 6,280.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Milan, Mengeš,

Špruhe 6, OIC Trzin, vstop 5. 3. 1990, vlo-
žek 6,280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13088 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ANERWALD, Trženje in
servisiranje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Brodska  21,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05024/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.:  5327067
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Privšek Saša, imenovan 20. 6. 1994,
Brezovica pri Ljubljani, Vrhovčeva 14, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-20836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13107 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Dalmacijavino – Commer-
ce, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dvoržakova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/15044/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev družbene pogodbe z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.:  5552583.

Rg-20842

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13145 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO PRAXIS, Gospodar-
sko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/16522/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5589651
Ustanovitelj: Potočnik Marjeta, izstop

30. 6. 1994; Erjavšek Bojan, Jesenice, Cesta
Toneta Tomšiča 53, vstop 12. 3. 1992, vlo-
žek 1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Potočnik Mihael, izstop 30. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-20845

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13169 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  FOKUS,  računalništvo,
d.o.o., Groharjeva 13, Ljubljana, sedež:
Groharjeva 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/05744/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5339758
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Jankovič Vlasta, Ljublja-

na, Krakovski nasip 4, vstop 28. 2. 1990,
vložek 783.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kristan Martin, Ljubljana, Groharje-
va 13, vstop 7. 7. 1994, vložek 720.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20846

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13194 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa WALT, trgovina na debelo
in drobno, Ljubljana, d.o.o., sedež: Stros-
smayerjeva 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/21552/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, ustanovitelja,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.:  5785464
Sedež: Ljubljana, Na jami 11
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Osnovni kapital: 1,791.564 SIT
Ustanovitelji: Pegan Valter, Ljubljana,

Strosmayerjeva 8, vstop 15. 11. 1992, vlo-
žek 674.391 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Levstik Milan, Ljubljana, Bežigrad 18,
vstop 15. 5. 1995, vložek 372.391 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zlatnar Vasilij Ma-
tija, Ljubljana, Srednje Gameljne 58, vstop
15. 5. 1995, vložek 372.391 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zlatnar Marko, Ljublja-
na, Rutarjeva 7, vstop 15. 5. 1995, vložek
372.391 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20849

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13206 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa EL – ARI, elektro-avtoma-
tika, regulacije, instalacije, d.o.o., Beb-
lerjev trg 3, Ljubljana, sedež: Beblerjev
trg 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/08833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.:  5419743
Osnovni kapital: 1,600.804 SIT
Ustanovitelj: Špeh Miran, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstop 12. 7. 1990, vložek
1,600.804 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20852

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13240 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MOA, finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana Črnuče, sedež: U. v Ko-
kovšek 67, Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/17455/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.:  5607540
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Mole Ana, Ljubljana Čr-

nuče, Ul. v Kokovšek št. 67, vstop 16. 3.
1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-20854

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13242 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMOPLAST, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Komenda,
Zajčeva 13, sedež: Zajčeva 13, Komenda,
pod vložno št. 1/04280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.:  5326052
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT

Ustanovitelj: Močnik Stane, Komenda,
Zajčeva 13, vstop 10. 7. 1992, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501
Trgovina z motornimi vozili; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13248 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  G.O.G.  INTERNATIO-
NAL, d.o.o., trgovina na debelo in drob-
no, Ljubljana, Spodnji Rudnik II/31, se-
dež:  Sp.  Rudnik  II/31,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/05698/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5345758
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grmek Janez, Ljubljana,

Clevelandska 45, vstop 3. 2. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grmek Davorin, Ljubljana, Spodnji Rudnik
II/31, vstop 3. 2. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20860

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13252 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SPEKTRA, trgovina, izvoz,
uvoz, zastopstva, d.o.o., sedež: Parmova
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/06010/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo ustanoviteljev ter osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5359805
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Branka, Ljubljana,

Archinetova 3, vstop 9. 4. 1990, vložek
711.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sjekloča Ljubica, izstop 26. 5. 1994; Sje-
kloča Vladimir, Ljubljana, Ul. Molniške če-
te 11, vstop 26. 5. 1994, vložek 870.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13258 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DAMOS, podjetje za grad-
beništvo in trgovino, d.o.o., Vrhnika, se-
dež: Velika Ligojna 20, Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/18051/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.:  5659659
Osnovni kapital: 3,008.000 SIT
Ustanovitelja: Smrtnik Mojca, Vrhnika,

Velika Ligojna 20, vstop 30. 3. 1992, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Smrtnik Damjan, Logatec, Tržaška c.
156, vstop 30. 3. 1992, vložek 1,504.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20862

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13262 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FIRST & OJ, finance, ra-

čunovodstvo,   svetovanje,   zastopanje,
uvoz-izvoz, Vrhnika, d.o.o., sedež: Stara
cesta   39,   Vrhnika,   pod   vložno   št.
1/23025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5783267
Osnovni kapital: 2,112.000 SIT
Ustanovitelj: Osredkar Janez, Vrhnika,

Stara cesta 39, vstop 20. 4. 1993, vložek
2,112.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prirejanje posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih izven igralnic; prirejanje
iger na športnih avtomatih; prirejanje šport-
no zabavnih iger.

Rg-20863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13263 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GAST, podjetje avtopre-
vozniških storitev, d.o.o., sedež: Vinje 3,
Dol   pri   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/23124/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5759501
Osnovni kapital: 1,649.269 SIT
Ustanovitelj: Velepič Anton, Dol pri

Ljubljani, Vinje 3, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,649.269 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13280 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GALANT TRANS, d.o.o.,
trgovsko in storitveno podjetje Ljublja-
na, Prušnikova 95, sedež: Prušnikova 95,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23301/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5767571
Firma: GALANT TRANS, d.o.o., trgov-

sko  in  storitveno  podjetje,  Ljubljana,
Tkalska 33

Sedež: Ljubljana, Tkalska 33
Osnovni kapital: 1,652.640 SIT
Ustanovitelj: Anzeljc Jože, Ljubljana,

Tkalska 33, vstop 2. 6. 1993, vložek
1,652.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Družba razširja dejavnost, tako da odslej
družba opravlja: prodaja na drobno; koope-
racija v področju dejavnosti; prevoz blaga v
cestnem prometu; trgovanje na drobno in
debelo z galanterijskimi proizvodi iz usnja,
tekstila, plastike, lepenke, tekstilnimi izdel-
ki iz naravnih in umetnih vlaken, obutvijo
in potrebščinami, sedlarskimi izdelki, kera-
miko, steklom, porcelanom, modnimi do-
datki, drogerijskim blagom, parfumerijskim
in kozmetičnim blagom, drugimi surovina-
mi in materialom povezanim z osnovno de-
javnostjo; trgovanje na debelo s tekstilnim
blagom iz naravnih in umetnih vlaken, su-
rovo kožo, usnjem in krznom; consulting;
uvoz in izvoz vseh vrst blaga razen vojaških
proizvodov brez omejitev; zastopanje tujih
pravnih in fizičnih oseb za vse vrste blaga
brez omejitev; marketing; špediterske stori-
tve; pomoč, usmerjanje in usposabljanje ve-
denjsko motenih oseb; organiziranje pomo-
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či in pomoč slabotnim osebam; organizira-
nje predavanj in izobraževanje s področja
socialnega dela.

Rg-20868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13309 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BAKHUS, podjetje za tr-
govino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Dol
pri Hrastniku, sedež: Cesta VDV brigade
15,  Dol  pri  Hrastniku,  pod  vložno  št.
1/23431/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.:  5794412
Osnovni kapital: 1,585.100 SIT
Ustanoviteljica: Kraner Milena, Dol pri

Hrastniku, Cesta VDV brigade 15, vstop
27. 4. 1993, vložek 1,585.100 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20887

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16496 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LE CLERCK COMPANY,
podjetje za consulting, izobraževanje in
turizem, d.o.o., sedež: Podgorje 30d, Kam-
nik, pod vložno št. 1/06758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5360455
Osnovni kapital: 1,503.186 SIT
Ustanoviteljici: Verbole Alenka, Ljub-

ljana, Martina Krpana 3, vstop 12. 4. 1990,
vložek 751.593 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Verbole Patricija, Kamnik, Podgorje
30d, vstop 12. 4. 1990, vložek 751.593 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Verbole Alenka, razrešena 20. 12.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, kot pomočnica di-
rektorice; direktorica Verbole Patricija, ime-
novana 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega

zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri proda-
ji 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; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z last-

nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20871

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13887 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  FLORJAN,  galeristika,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gornji trg 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10871/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5475163
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kege Vesel Jana, Ljub-

ljana, Einspielerjeva 3, vstop 9. 1. 1991, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-20872

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13999 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa UNICOM, inženiring, pro-
izvodnja, storitve, servis za programsko
in strojno računalniško opremo in raču-
nalniških komunikacij, d.o.o., Ljubljana,
Letališka 33, sedež: Letališka 33, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02147/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.:  5287081
Osnovni kapital: 6,388.180,89 SIT
Ustanovitelji: Vidmar Janez, Begunje na

Gorenjskem, Slatna 1, vstop 29. 5. 1989,
vložek 2,129.393,63 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lenassi Matjaž, Logatec, Tabor
29, vstop 29. 5. 1989, vložek 2,129.393,63
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arh Jožef,
Ljubljana, Pot na Fužine 3, vstop 29. 5.
1989, vložek 2,129.393,63 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka; 33100 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 33200  Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen op.;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo

električnih gospodinjskih aparatov; 60240
Cestni tovorni promet; 64200 Telekomuni-
kacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
65220 Drugo kreditno posredništvo; 65230
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74200 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-20873

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14237 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5865735
Firma: GANIMED ZORC IN ZORC,

družba  za  trgovino  in  storitve,  d.n.o.,
Ljubljana, Stražarjeva 22

Skrajšana firma: GANIMED ZORC IN
ZORC, d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Stražarjeva 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zorc Marjan in Zorc Su-

zana, oba Ljubljana, Stražarjeva 22, vstopi-
la 8. 9. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorc Marjan, imenovan 8. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe glasi: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina na
debelo in drobno z motornimi vozili, njiho-
vimi rezervnimi deli in opremo; trgovina na
debelo v tranzitu; obrtna in završna dela v
gradbeništvu; storitve turističnih uradov in
agencij; gostinske storitve; proizvodnja in
storitve na področju svečarstva; zastopniš-
ki, posredniški in komisijski posli v prome-
tu blaga in storitev; prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu.

Rg-20874

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14309 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FORAS, podjetje za finanč-
ne in računovodske storitve, davčno sve-
tovanje,  trgovino  in  grafične  storitve,
d.o.o., Malovaška 21, Brezovica pri Ljub-
ljani, sedež: Malovaška 21, Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/14469/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5552508
Doslej je bila dejavnost družbe nasled-

nja: finančne in računovodske storitve za
podjetnike in obrtnike; svetovanje in inže-
niring na ekonomsko-poslovnem področju;
davčno svetovanje; organizacija izobraže-
vanja, kulture in telesne kulture; marketing,
trženje, zastopanje in posredovanje; trgovi-
na na debelo živilskih in neživilskih pro-
izvodov; trgovina na drobno pomožnih zdra-
vilnih sredstev, veterinarskih preparatov,
dietetičnih proizv., zdravil, kozmetič. pro-
izvod. in drugih neživilskih proizvodov; ZT
dejavnost: izvoz-uvoz neživilskih proizvo-
dov, zastopanje tujih firm, posredniški po-
sli; avtomatska obdelava podatkov; grafič-
ne storitve in tisk.

Odslej je dejavnost družbe naslednja: fi-
nančne in računovodske storitve za podjet-
nike in obrtnike; svetovanje in inženiring na
ekonomsko-poslovnem področju; davčno
svetovanje; organizacija izobraževanja, kul-
ture in telesne kulture; marketing, trženje,
zastopanje in posredovanje; trgovina na de-
belo in drobno ter v tranzitu živilskih in
neživilskih proizvodov; trgovina na drobno
pomožnih zdravilnih sredstev, veterinarskih
preparatov, dietet. proizvodov, zdravil, koz-
metičnih proizvodov in drugih neživils. pro-
izvodov; izvoz-uvoz neživilskih proizvo-
dov, zastopanje tujih firm, posred. posli;
avtomatska obdelava podatkov; grafične
storitve in tisk.

Rg-20877

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14792 z dne 26. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  GrECO  Inernational,  d.o.o.,
svetovanje na področju rizikov in zava-
rovanja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Wolfo-
va 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/19480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5633176
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: GrECO International AG,

Dunaj, Gymnasiumstraße 54, vstop 12. 3.
1992, vložek 1,485.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; BARLES, d.o.o., Ljubljana,
Titova 98, vstop 12. 3. 1992, vložek 15.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Leskovar Jože, imenovan 27. 9. 1994,
Senovo, Kajuhova 14.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-20879

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15240 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MAIA, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Prečna ul. 4, se-
dež: Prečna ulica 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.:  5299756
Osnovni kapital: 27,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vipotnik Andrej, Ljublja-

na, Brajnikova 18, vstop 24. 5. 1993, vlo-
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žek 6,748.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žumer Marjan, izstop 9. 11. 1994;
Fineast Sa Lugano, Lugano, Corso Elvezia
10, vstop 13. 5. 1995, vložek 20,352.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gaeta Habe Ana Marija, razrešena
31. 8. 1994; direktor Vipotnik Andrej, ime-
novan 31. 8. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev, razen za pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin, mora imeti so-
glasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo
in živinorejo brez veterinarskih storitev; 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 154 Proizvodnja rastlinskih in žival-
skih olj in maščob; 157 Proizvodnja krmil
za prehrano živali; 158 Proizvodnja drugih
živil; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 242 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-20881

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15287 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BEMEX, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Iz-
letniška  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, firme, sedeža,
zastopnikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5535123
Firma:  BEMEX,  inženiring,  d.o.o.,

Krka
Skrajšana firma: BEMEX, d.o.o., Krka
Sedež: Krka, Krka 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jerala Bedenk Mojca, iz-

stop 4. 11. 1994; Baltič Matjaž, Grosuplje,
Marinča vas 9, vstop 4. 11. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potrpin Damjan, Grosuplje, Kozinova ulica,
vstop 4. 11. 1994, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Seršen Iva, Vodi-
ce, Selo pri Vodicah 4/A, vstop 4. 11. 1994,

vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Jerala Bedenk Mojca, razrešena
4. 11. 1994; direktor Baltič Matjaž, imeno-
van 4. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Potrpin Damjan, imenovan
4. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev,
kot pomočnik direktorja; zastopnica Seršen
Iva, imenovana 4. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev, kot pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5522 Storitve kampov; 554 Točenje
pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje.

Rg-20883

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15965 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SVING, družba za svetova-
nje in inženiring v gradbeništvu, Ljublja-
na, d.o.o., pod vložno št. 1/03355/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo dejav-
nosti in družbenikov s temile podatki:

Matična št.:  5840988
Osnovni kapital: 1,510.510 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Dušan, Ljublja-

na, Palmejeva 12, vstop 13. 11. 1989, vlo-
žek 1,510.510 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žlajpah Dejan, izstop 5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 70302 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-20888

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16630 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26532/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5879426
Firma:  FLEIŠMAN  IN  FLEIŠMAN,

Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: FLEIŠMAN IN FLEIŠ-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana Šentvid, Bognarjeva

pot 60
Ustanovitelja: Fleišman Slavko in Fleiš-

man Aleksander, oba Ljubljana Šentvid,
Bognarjeva pot 60, vstopila 21. 12. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fleišman Slavko, imenovan 21. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Fleišman Aleksander, imenovan 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-20892

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17272 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa 1–2–3, podjetje za trženje,
inženiring  in  marketing,  d.o.o.  sedež:
Grajzerjeva 2, Medvode, pod vložno št.
1/08346/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.:  5406935
Firma: 1–2–3, podjetje za proizvodnjo,

trženje, inženiring in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: 1–2–3, d.o.o., Log pri

Brezovici
Sedež: Log pri Brezovici, Rimska c. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leopold Vidmar, izstop

20. 12. 1994; Boris Volk, izstop 20. 12.
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1994; Šifrar Velkavrh Zdenka, vložek
900.000 SIT in Velkavrh Vili, vložek
600.000 SIT, oba Log pri Brezovici, Rim-
ska c. 6, vstopila 20. 5. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Leopold Vidmar, razrešen 20. 12. 1994;
direktorica Šifrar Velkavrh Zdenka, imeno-
vana 20. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Velkavrh Vili, imenovan
20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja špšortnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno

s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi,
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
kumanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8531 Institucional-
no socialno varstvo; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov in kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
ttve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-

dinjstva z zaposlenim osebjem; 9900 Ekste-
ritorialne organizacije in združenja.

Rg-20893

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17434 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TECHO-COMMERCE, tr-
govsko  in  zastopniško  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5386284
Osnovni kapital: 21,787.530 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Janez, vstop

14. 5. 1990, vložek 18,519.400 SIT; Hoče-
var Polona, vstop 14. 5. 1990, vložek
1,089.376,50 SIT; Hočevar Verena, vstop
27. 12. 1994, vložek 1,089.377 SIT; Hoče-
var Urša, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,089.376 SIT; vsi Radomlje, Gregorčičeva
3, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
293 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 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; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-20898

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18270 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GPS, podjetje za trgovino,
servisiranje, finomehanične storitve, kon-
struiranje in proizvodnjo, d.o.o., sedež:
Omerzova 27, Dolga vas, Kočevje, pod
vložno št. 1/18334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5685737
Firma: GPS, podjetje za proizvodnjo

in storitve, d.o.o., Kočevje
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Ožbolt Srđan, Kočevje,

Omerzova 27, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
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vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije.

Rg-20899

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18321 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COM-WARE UNITED, in-
ženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana,  sedež:  Savska  3,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21100/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5700779
Firma: SAXPO COMWARE, računal-

niški inženiring, storitve, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: SAXPO COMWARE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ninkovič Vlasta, izstop 20.

9. 1884; Reinhardt Rudi, izstop 20. 9. 1994;
Kejžar Tine, Notranje Gorice, Ul. bratov
Potočnikov 17, vstop 11. 1. 1993, vložek
12.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos
Andreja, Komenda, Jezerškova 18, vstop
11. 1. 1993, vložek 12.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kos Anton, Škofljica,
Pijava gorica 99, vstop 11. 1. 1993, vložek
12.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ko-
bal Leopold, Grosuplje, Seliškarjeva 26, vs-
top 11. 1. 1993, vložek 12.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Okorn Jernej, Gro-
suplje, Ponova vas 75, vstop 11. 1. 1993,
vložek 12.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šetina Simon, Škofja Loka, Frankovo
3, vstop 11. 1. 1993, vložek 12.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Škerlj Matjaž,
Ljubljana, Cesta na Brdo 123, vstop 11. 1.
1993, vložek 12.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Trplan Andrej, Ljubljana, Bile-
čanska 2, vstop 11. 1. 1993, vložek 12.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Saxpo Ex-
porting Incorporated, New York, 11 Stevart
Avenue Huntington, vstop 21. 11. 1994, vlo-
žek 1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kejžar Tine, razrešen 21. 11. 1994;
zastopnik Reinhardt Rudi, razrešen 20. 9.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških

in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-20902

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19540 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BOFEX, d.o.o., podjetje za
trgovino v domačem in zunanjetrgovin-
skem poslovanju, inženiring, proizvodnja
tujih firm, sedež: Tbilisijska 57, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11417/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti, spremembo sedeža, ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5464943
Ustanovitelji: Šolmajer Nada, Ljubljana,

Pod topoli 75, vstop 27. 1. 1991, vložek
1,102.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šolmajer Janko, Ljubljana, Pod topoli 75,
vstop 27. 1. 1991, vložek 1,740.210 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Scholmayer Ju-
rij, Ljubljana, Pod topoli 75, vstop 10. 6.
1993, vložek 2,058.840 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rožič Matjaž, izstop 28. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Božič Matjaž, razrešen 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 351 Gradnja in popravilo
ladij, čolnov; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 611 Pomorski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 721 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
744 Ekonomska propaganda; 921 Filmska
videodejavnost; 922 Radijska in televizijska

dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-20903

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19540 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BOFEX, d.o.o., podjetje za
trgovino v domačem in zunanjetrgovin-
skem poslovanju, inženiring, proizvodnja
in storitve, prevozništvo, zastopanje tujih
firm, sedež: Tbilisijska 57, Ljubljana pod
št. vložka 1/11417/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti, spremembo sedeža, ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.:  5464943
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Ustanovitelji: Šolmajer Nada, vstop

27. 1. 1991, vložek 1,102.950 SIT; Šolma-
jer Janko, vstop 27. 1. 1991, vložek
1,740.210 SIT; Scholmayer Jurij, vstop
10. 6. 1993, vložek 2,058.840 SIT; vsi Ljub-
ljana, Pod Topoli 75, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Božič Matjaž, izstop 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Božič Matjaž, razrešen 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 321 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 322 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 351 Gradnja in popravilo ladij,
čolnov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 611 Pomorski promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 744 Ekonomska
propaganda; 921 Filmska in videodejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev.
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Rg-20905

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00540 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča komanditno družbo s temi-
le podatki:

Matična št.:  5891299
Firma: INOR, OSVALD IN DRUŽBE-

NIK, proizvodnja, storitve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: INOR, OSVALD IN

DRUŽBENIK, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ribnica, Cesta na Ugar 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Osvald Lidija, Ribnica,

Jurjevica 51a, vstop 16. 1. 1995, vložek
1.600 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Novak Kristina, Sodražica,
Zavoda 6, vstop 16. 1. 1995, vložek 400
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osvald Lidija, imenovana 16. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-20906

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00742 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RAS – BEGANOVIĆ IN

PARTNER,  gradbeno  podjetje,  d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Prušnikova 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25423/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo pooblaščencev s temile podat-
ki:

Matična št.:  5841763
Ustanovitelj: Makić Alija, izstop 6. 2.

1995; Beganović Sabaheta, vstop 6. 2. 1995
in Beganović Seljatin, vstop 9. 3. 1995, oba
Ljubljana, Prušnikova 6, vložila po 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Makić Alija, razrešen 6. 2. 1995; zastop-
nica Beganović Sabaheta, imenovana 6. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Beganović Seljatin, razrešen 6. 2. 1995
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet: 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-20909

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00773 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ATELJE AMBIENTA, ar-
hitektura,  design,  propaganda,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pribinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23479/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.:  5767733
Sedež: Ljubljana, Draveljska ulica 16
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 211

Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-

delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniš-
kimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-20913

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00842 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GEOSADJE NOVAKOVIČ
&  Co.,  d.n.o.,  Prodaja,  uvoz  in  izvoz,
Ljubljana, Cesta 24. junija 8, sedež: Ce-
sta 24. junija 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/10688/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.:  5652637
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Novaković Božica, imenovana
23. 2. 1995, Ljubljana, Kavčičeva 40, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-20914

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00846 z dne 7. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5895081
Firma: PRODUKCIJA PLUS, storitve-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRO PLUS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: CME Media Enterprises

B.V., Amsterdam, Leidseplein 29, vstop
10. 2. 1995, vložek 870.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Boutique MMTV, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21/c, vstop 10. 2. 1995,
vložek 315.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; TELE 59, d.o.o., Maribor, Ulica ob-
nove 8, vstop 10. 2. 1995, vložek 315.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurenec Marjan, imenovan 10. 2.
1995, Prečna 9, zastopa družbo z omejitvi-
jo, da v poslih ali vrsti podobnih poslov v
obdobju enega leta, s katerimi se vzpostav-
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lja dolg ali izdatki v višini, ki presega tolar-
sko protivrednost 20.000 USD, in ki niso
odobreni z letnim finančnim načrtom, po-
treben: sopodpis glavnega direktorja in fi-
nančnega direktorja; odobritev skupščine,
če tolarska protivrednost tovrstnega posla
ali vrste podobnih poslov presega 20.000
USD in ni večja od 500.000 USD; odobritev
skupščine s posebnim sklepom, če tolarska
protivrednost tovrstnega posla ali vrste po-
slov presega 500.000 USD; kadar zastopa
družbo v posojilnih pogodbah, najemnih in
zakupnih pogodbah ter hipotekah, potrebu-
je odobritev skupščine, če omenjene pogod-
be niso predvidene z letnim finančnim načr-
tom; za sklenitev kooperacijskih pogodb in
pogodb o dolgoročnem sodelovanju je po-
trebna odobritev redne skupščine, če je tra-
janje tovrstnega poslovnega odnosa daljša
od enega leta.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7440 Ekonomska
propaganda; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-20915

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00881 z dne 19. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26585/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5895120
Firma:  MERITA,  trgovina,  d.o.o.,

Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 106 n
Skrajšana firma: MERITA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta dveh cesarjev

106 n
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nexhmedi Zidi, Ljubljana,

Cesta dveh cesarjev 106 n, vstop 16. 2.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nexhmedi Zidi, imenovan 16. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-

narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter smukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1712 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih oblačil; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222

Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330
Proizvodnja jederskega goriva; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 3613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvod-
nja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz ke-
ramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja naravnega kamna; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
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2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neže-
leznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega rezilnega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme; 3330 Proizvodnja opreme za indu-

strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvo-
dnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi 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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
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no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20917

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01020 z dne 25. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5895391
Firma: Kuhn – Cosmos, družba za pro-

dajo in servisiranje gradbenih strojev, vi-
ličarjev in kamionskih nakladalnih žerja-
vov, d.o.o.

Skrajšana firma: Kuhn – Cosmos, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 182
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhn Holding GmbH, Eu-

gendorf, Gewerbestrasse 7, vstop 1. 2. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kuhn Günter, imenovan 1. 2. 1995, Hall-
wang, Berg 87, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Vene Peter, imenovan 1. 2.
1995, Ljubljana, Krimska ulica 12.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.

Rg-20918

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01236 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  INSPECT,  mednarodno
podjetje za kontrolo kakovosti in količine
blaga, svetovanje ter inženiring s polno
odgovornostjo, Ljubljana, Jakšičeva 5, se-
dež: Jakšičeva 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/01471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.:  5000939
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kastelic Franc, razrešen 18. 11. 1994;
direktor Palma Peter, imenovan 13. 1. 1995,
Ljubljana, Zadružna 16, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-20920

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01536 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KALCER, podjetje za mar-
keting, inženiring in zastopstvo, Zavrti 2,
Mengeš, d.o.o., sedež: Zavrti 2, Mengeš,
pod vložno št. 1/06051/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.:  5353734
Firma: KALCER, d.o.o., Mengeš, Bro-

dišče 25, Trzin
Skrajšana firma: Kalcer, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Brodišče 25, Trzin
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 281

Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme.

Rg-20921

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01798 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa B.B.–SET, grafično, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Med-
vode,  sedež:  Verje  48c,  Medvode,  pod
vložno št. 1/21954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo ustano-
vitelja, zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5786908
Firma: BABNIK B.B., storitve in pro-

izvodnja, d.n.o., Medvode
Skrajšana firma: BABNIK B.B., d.n.o.,

Medvode
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Babnik Darja Repše, vstop

15. 3. 1993 in Babnik Branko, vstop 30. 3.
1995, oba Medvode, Verje 48c, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Babnik Branko, imenovan 31. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;

5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-20922

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02148 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DRM-TRADE, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo,
turizem, storitve, marketing, zunanjo tr-
govino, zastop. tujih partnerjev..., Škof-
ljica, sedež: Šmarska c. 96, Škofljica, pod
vložno št. 1/11078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5468639
Firma: DRM trade, d.o.o., Ljubljana,

podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem
in storitve

Skrajšana firma: DRM trade, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Jakšičeva 2
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 3710

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zuanj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske
storitve; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20923

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02157 z dne 19. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26578/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5898994
Firma: TROMAN, trgovina, zastopa-

nje, marketing, d.o.o.

Skrajšana firma: TROMAN, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Zevnikova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mandič Milan, Komenda,

Suhadole 8/a, vstop 11. 4. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trobec Vincenc, Ljubljana Šentvid, Zevni-
kova 12, vstop 11. 4. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mandič Milan, imenovan 11. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5143 Trgovina na
debelo 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-20925

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02208 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Predstavništvo BIO – HI-
RON,  Ljubljana,  sedež:  Pražakova  6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24945/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.:  5823951
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Stepanovič Željko, razrešen 20. 4.
1995; zastopnica Žnidaršič Helena, imeno-
vana 20. 4. 1995, Kamnica, Na produ 15,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Novak Verdana, imenovana 20. 4. 1995,
Križevci, Tomislavova 80, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1586 Predelava čaja in kave; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74043 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20926

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02250 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PI SO, Podjetje za servisne
storitve in trgovino, d.o.o., Domžale, se-
dež: Stritarjeva ulica 30, Domžale, pod
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vložno št. 1/16871/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deleža in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.:  5876117
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Drolc Franc, Domžale, Stri-

tarjeva ul. 30, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 511 Posredništvo; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-20928

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02364 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LIK, podjetje za ekonom-
sko propagando in publicistiko, Ljublja-
na, p.o., sedež: Valjhunova 11, Ljubljana,
pod št. vložka 1/01058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.:  5000254
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Majce Matjaž, razrešen 21. 4. 1995;
zastopnica Keber Marija, imenovana 21. 4.
1995, Ljubljana, Tržaška 55b, kot vršilka
dolžnosti direktorja zastopa družbo z vsemi
pooblastili z omejitvijo, da lahko sklene po-
godbo o nakupu in prodaji nepremičnin le
na osnovi predhodnega soglasja zbora de-
lavcev.

Rg-20931

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02544 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AKTA, podjetje za financi-
ranje in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Nazor-
jeva 2/I, sedež: Nazorjeva 2/I, Ljubljana,
pod št. vložka 1/12686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5498724
Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1995: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-

snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezrvnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina 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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
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na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izoraževanje, d.n.;
0234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20934

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02636 z dne 29. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TECHO-COMMERCE, tr-
govsko  in  zastopniško  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica Batov Učakar 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, firme, osnovnega kapitala in
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.:  5386284
Firma: TECHO, d.o.o. proizvodnja –

trgovina Ljubljana
Skrajšana firma: TECHO, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanoviteljici: Hočevar Janez, izstop

16. 5. 1995; Hočevar Verena, Radomlje,
Gregorčičeva 3, vstop 27. 12. 1994, vložek
15,251.271 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hočevar Urša, izstop 16. 5. 1995; Hoče-
var Polona, Radomlje, Gregorčičeva 3, vstop
14. 5. 1990, vložek 6,536.259 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Janez, razrešen 16. 5. 1995
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktorica Hočevar Ve-
rena, imenovana 16. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnica Hočevar Polo-
na, imenovana 16. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Rg-20937

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02704 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa M.T.-AVTOMATIKA, pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska cesta 83, sedež: Do-
lenjska c. 83, Ljubljana, pod vložno št.
1/08014/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.:  5393493
Ustanovitelji: Popov Trufunović Nada,

Trifunović Đorđe in Trifunović Jelena, vsi
iz Ljubljane, Glavarjeva 47, vstopili 22. 6.
1995, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Trifunović Mladen, izstop
9. 4. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Trifunović Mladen, razrešen 9. 4.
1995; zastopnica Popov Trifunović Nada,
imenovana 22. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Trifunović Đorđe, ime-
novan 22. 6. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Radojevič Miloje, imenovan
22. 6. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20941

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02821 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5903637
Firma:  MIHELING  MIHELČIČ  &

Co., d.n.o., zastopstva, storitve in trgovi-
na, Ljubljana

Skrajšana firma: MIHELING MIHEL-
ČIČ & Co., d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelčič Danica, Zagreb,

Šenoina 23, vstop 15. 5. 1995, vložek 6.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Petričevič Marija Dušica in Pe-
tričevič Damir, oba Zagreb, Maksimirska
52, vstopila 15. 5. 1995, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petričevič Mario, imenovan 15. 5.
1995, Ljubljana, Gornji Rudnik 20/II, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina 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; 5162 Trgo-
vina 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
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no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-20943

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02860 z dne 4. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5903670
Firma: DOBRAVEC & Co., inženiring,

d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOBRAVEC & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob Sotočju 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dobravec Renata in Do-

bravec Borut, oba Ljubljana, Ob Sotočju
14, vstopila 5. 5. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dobravec Renata, imenovana 5. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Dobravec Borut, imenovan 5. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, kot pomoč-
nik direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 243 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 245 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev, parfumov in toaletnih sredstev;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9301 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-20944

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02900 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CLAIR, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Dunajska 47, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo pooblaščenca,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.:  5716691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kuželj Boris, razrešen 1. 3. 1995; di-
rektor Perme Samo, imenovan 1. 3. 1995,
Ljubljana, Pokopališka ul. 8, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da posle odtujitve premože-
nja in investicij, kot tudi vse posle, ki prese-
gajo znesek 2,000.000 SIT, sklepa skupaj z
gospodom Franzem Janschitzem.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 268
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, 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; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-

lo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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; 5146 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6926 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
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Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-20945

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02919 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ADRIA PROMET, Podjet-
je za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tesovnikova 27a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in us-
kladitev dejavnosti ter spšremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.:  5341329
Osnovni kapital: 17,827.011 SIT
Ustanovitelj: Dolničar Janez, Ljubljana,

Tesovnikova 27a, vstop 27. 2. 1990, vložek
17,827.011 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-20946

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02992 z dne 29. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26617/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5908256
Firma: M. GARBAS & Co, d.n.o., pod-

jetje za projektiranje, inženiring, proiz-
vodnjo in trgovino, Ljubljana, Trnovski
pristan 36/B

Skrajšana firma: M. GARBAS & Co,
d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Trnovski pristan 36/B
Ustanovitelja: Garbas Miloš, vložek

5.100 SIT in Garbas Milica, vložek 4.900
SIT, oba Ljubljana, Trnovski pristan 36/A,
vstopila 31. 5. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Garbas Miloš, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1995: 172
Tkanje tekstilij; 252 Proizvodnja izdelkov

iz plastičnih mas; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 351
Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 602 Drug ko-
penski promet; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-20947

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03001 z dne 21. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26594/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5908299
Firma: MARCONA, podjetje za med-

narodno trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARCONA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bogišičeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Biber Uroš, Ljubljana, Re-

boljeva 5, vstop 24. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Biber Uroš, imenovan 24. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-20948

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03015 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MARKOM, Know-how In-
fo Supply, trženje medijev, d.o.o., Ljub-
ljana,  sedež:  Prvomajska  9,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/13119/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:  5517532

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 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,
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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; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo z s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na 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; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z 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 zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 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 pi-
jač in napitkov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 723 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izbraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20950

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03123 z dne 5. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26505/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5908566
Firma: SIMIĆ – ROŽA & Co., trgov-

sko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SIMIĆ – ROŽA & Co.,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomemje-

no odgovornostjo
Sedež: Ig, Kot 5, Ig
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Simić Milorad in Simić

Djoko, oba Ig, Kot 5, vstopila 26. 5. 1995,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Simić Milorad, imenovan 26. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Si-
mić Djoko, imenovan 26. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 511
Posredništvo; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 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 drobno s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1668 Št. 25 – 16. V. 1996

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na 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; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na

drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 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 domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-20951

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03160 z dne 4. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5908663
Firma: EROFINAL, storitve, trgovina

in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROFINAL, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kavčičeva 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ratnik Maja, Ljubljana,

Kavčičeva 28, vstop 28. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ratnik Maja, imenovana 28. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina an drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;

551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniš-
kimi programi; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74200
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74400
Ekonomska propaganda.

Rg-20952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03164 z dne 21. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5908680
Firma: DLD, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DLD, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,955.796 SIT
Ustanovitelja: Dembsky Vladimir, Men-

geš, Levčeva ulica 13a, vstop 30. 5. 1995,
vložek 977.898 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Leban Davorin, Nova Gorica, Rožna
dolina, Vipavska cesta 20, vstop 30. 5. 1995,
vložek 977.898 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dembsky Vladimir, imenovan 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
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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; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 631 Prekladanje, skladiščenje; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-20954

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03270 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BASF SLOVENIJA, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kersnikova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25692/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo prokurista s
temile podatki:

Matična št.:  5859417
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Werner Hansel, razrešen 1. 8. 1995;
direktor Schade Armin, imenovan 1. 8.
1995, Dirmstein, Friedhofstr. 21, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Močan
Lea, imenovana 1. 5. 1995, Ljubljana, Pod-
limbarskega 11; prokurist Čretnik Anton,
imenovan 1. 8. 1995, Ljubljana, Herberstei-
nova 14.

Rg-20956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03277 z dne 12. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26544/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5906172
Firma: MARAND Žagar & Co., posre-

dovanje v prometu blaga in storitev, d.n.o.
Skrajšana firma: MARAND Žagar &

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

odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Gimnazijska 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelja: Žagar Ivo in Žagar An-
dreja, oba Trbovlje, Novi dom 48, vstopila
31. 5. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Žagar Ivo, imenovan 31. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenica Ža-
gar Andreja, imenovana 31. 5. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina 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 matrialom 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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 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.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-20961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03619 z dne 12. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26553/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.:  5909341
Firma: FRIESLAND MLEKARSTVO,

trade in marketing, d.o.o.
Skrajšana  firma:  FRIESLAND  MLE-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trdinova 3
Osnovni kapital: 1,554.900 SIT
Ustanovitelj: FRINT Beheer VIII B.V.,

AC Leeuwarden, Pieter Stuyvesantweg 1,
vstop 25. 5. 1995, vložek 1,554.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Plevnik Jože, imenovan 25. 5. 1995,
Ljubljana, Vogelna 4, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Johannes Hendrikus,
imenovan 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1543 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1531 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci.

Rg-25201

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13916 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MATLESK, d.o.o., servis,
trgovina in gostinstvo, Ljubljana, Janova
4, sedež: Janova 4, Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/17252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5642027
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rous Franjo, Ljubljana-Čr-

nuče, Janova 4, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03395 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SEMENARNA, izvoz-uvoz,
p.o., podjetje za proizvodnjo in promet
semen, sadik in gomoljev, Ljubljana, Do-
lenjska c. 242, Ljubljana, pod vložno št.
1/00030/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, ustanoviteljev,

osnovnega kapitala, spremembo zastopni-
ka, nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005574
Firma: SEMENARNA, Ljubljana, pro-

izvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Do-
lenjska c. 242

Skrajšana firma: SEMENARNA Ljub-
ljana, d.d.

Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 662,207.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za Razvoj, d.d., lastninsko preoblikovanje,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 8. 11. 1994,
vložek 662,207.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ušeničnik Franc, Šmartno pod Šmarno
goro, Ulica Janeza Rožiča 23, razrešen 17.
2. 1995 in ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Mihovec Franc, imenovan 17. 2. 1995,
Šmartno pod Šmarno goro, Vikrče 27c, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Prašnikar An-
ton, Semprimožnik Ludvik, Kozelj Boris in
Demšar Mihael, vsi vstopili 18. 2. 1995.

Rg-25203

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04515 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LJUDSKA BANKA, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala z no-
vimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osnovni kapital: 2,634.330,942,70 SIT

Rg-25204

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13923 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NITOR, predelava plasti-
ke, oblikovanje in trženje, d.o.o., Pavšiče-
va 35, Ljubljana, pod vložno št. 1/20758/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5716578
Firma: NITOR, predelava plastike, ob-

likovanje  in  trženje,  d.o.o.,  Ljubljana,
Pavšičeva 35

Skrajšana firma: NITOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,468.000 SIT
Ustanoviteljici: Scagnetti Marjetica Vi-

da, Ljubljana, Krivec 30, vstop 18. 12. 1992,
vložek 5,548.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kranjc Breda, Ljubljana, Šturmova
25, vstop 10. 5. 1994, vložek 5,920.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25205

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13920 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KA TRADE, trgovina in
zastopstvo, d.o.o., Verje 73, Medvode, se-
dež: Verje 73, Medvode, pod vložno št.
1/17172/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5647096
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT

Ustanovitelj: Žontar Pavel, Medvode,
Verje 73, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25206

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01678 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KONTINENTAL, Uvoz-iz-
voz, trgovina in storitve, d.o.o., Škofljica,
Šmarska cesta 77, Škofljica, pod vložno
št. 1/23807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje v
d.n.o., spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5808219
Firma: KONTINENTAL CIGALE in

družabnik, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KONTINENTAL CI-

GALE in družbenik, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Cigale Andrej, Škofljica,

Šmarska cesta 77, vstop 24. 6. 1993, vložek
103.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Pivk Mira, Logatec, Rov-
tarska cesta 18, vstop 30. 3. 1995, vložek
11.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Pivk Mira, imenovana 30. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti.

Rg-25207

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16594 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa BREST-INSE, d.o.o., Cerk-
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nica, industrijski servis, Cesta 4. maja 18,
Cerknica, pod vložno št. 1/08368/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala, spre-
membo tipa zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5411670
Osnovni kapital: 6,608.000 SIT
Ustanovitelji: BREST, podjetje za pro-

izvodnjo in promet blaga, d.o.o., Cerknica,
v stečaju, Cerknica, C. 4. maja 18, vstop 5.
9. 1990, vložek 3,370.080 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Malnar Cvetko, Graho-
vo, Grahovo 74, vstop 5. 9. 1990, vložek
1618.960 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenček Miro, Grahovo, Grahovo 54, vstop
5. 9. 1990, vložek 1,618.960 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Malnar Cvetko, razrešen 12. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2852 Splošna mehanična dela;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orod-
ja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
6024 Cestni tovorni promet; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-25208

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12935 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MADIZAJN, nakup, pro-
izvodnja, predelava, prodaja, Zg. Pirniče
12, d.o.o., sedež: Zg. Pirniče 12b, Medvo-
de, pod vložno št. 1/15957/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in naslova
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5575320
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šetina Mihaž, Medvode,

Zgornje Pirniče 12b, vstop 14. 2. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe glasi: proizvodnja po-
hištva in stavbnega pohištva; projektiranje
notranje opreme in oprema lokalov in sta-
novanj; trgovina na debelo in na drobno in v
obliki tranzita z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; gradbeništvo: visoke in nizke
gradnje, napeljava, popravila, montaža in
servis gradbenih instalacij; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; opravljanje
gradbenih del z gradbeno mehanizacijo;
opravljanje vseh hišnih opravil in popravil:
čiščenje, napeljevanje električne in vodo-
vodne napeljave, vzdrževanje stanovanjskih
zgradb; vzdrževanje vozil v cestnem pro-
metu: avtokleparstvo, avtoličarstvo, avto-
elektrika, vulkanizerstvo, vlečna služba, av-

topralnica; vzdrževanje in servis elektroteh-
ničnih aparatov; kmetijske storitve in pro-
izvodnja kmetijskih pridelkov; moške in
ženske frizerske in kozmetične storitve; me-
njalniški posli – menjalnica; gostinstvo in
turizem; računalništvo, fotokopiranje in raz-
množevanje; opravljanje komercialnih in fi-
nančnih poslov; knjigovodske storitve in ob-
delava podatkov in leasing opreme; storitve
reklame in ekonomske propagande; organi-
ziranje sejmov in razstav; agencijski, za-
stopniški, komisijski, posredniški posli in
prevozi v cestnem prometu, špedicija; pro-
izvodnja in šivanje tekstilnih izdelkov in
oblačil; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov; zastopanje tujih firm na
domačem trgu in konsignacija.

Rg-25209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12877 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MEDITRADE, Podjetje za
zunanjo  in  notranjo  trgovino,  d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 16, sedež: Letališka
16, Ljubljana, pod vložno št. 1/11607/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5475180
Firma: MEDITRADE, Podjetje za zu-

nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 35,228.000 SIT
Ustanovitelj: Meditrade GmbH, Avstri-

ja, Unterbergen 46, vstop 10. 12. 1990, vlo-
žek 31,705.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Anžlovar Tone, Ljubljana, Brodarjev
trg 7, vstop 10. 12. 1990, vložek 3,522.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25210

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12854 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ELPRO & Z, alarmni siste-
mi,  d.o.o.,  Ljubljana,  Zakotnikova  9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5330785
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zaletel Roman, Ljubljana,

Stanežiče 22a, vstop 26. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rogelj Martina, Ljubljana, Stanežiče 40d,
vstop 6. 7. 1993, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rogelj Janez, Ljub-
ljana, Stanežiče 40d, vstop 6. 7. 1993, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/1158 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ARIST, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Martino-
va pot 33, sedež: Martinova pot 33, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5760607
Firma: ARIST CERAR in družbenik,

d.n.o., trgovina in storitve, Ljubljana
Skrajšana  firma:  ARIST  CERAR  in

družbenik, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Cerar Rudolf, Ljubljana,

Martinova pot 33, vstop 16. 3. 1993, vložek
57.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Cerar Tatjana, Ljubljana,
Brilejeva 14, vstop 30. 5. 1994, vložek
57.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Cerar Tatjana, imenovana 30. 5. 1994
zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Rg-25217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11891 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa VIGRES, proizvodnja, tr-
govina, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, La-
mutova  30,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08845/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža ustanoviteljev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5423180
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Slana Jožef in Slana Ber-

glez Vida, oba Ljubljana, Lamutova 30,
vstopila 20. 8. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-25218

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12738 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPED-TRADE, d.o.o., pod-
jetje za transport, špedicijo, promet in
trgovino, Stanežiče 32a, Ljubljana Šen-
tvid, sedež: Stanežiče 32a, Ljubljana Šen-
tvid pod vložno št. 1/16708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5592801
Osnovni kapital: 1,501.053 SIT
Ustanovitelj: Žlebnik Jožef, Ljubljana

Šentvid, Stanežiče 32a, vstop 23. 3. 1992,
vložek 1,501.053 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03121 z dne 11. 10. 1995
pod št. vložka 1/26844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5908558
Firma:  POTOVANJA  WASTEELS,

d.o.o. za turizem, Ljubljana
Skrajšana firma: POTOVANJA WAS-

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

odgovornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Trg  osvobodilne

fronte 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wasteels Nederland N.V.,

Bentveld, Nizozemska, Ebbingeweg 5, vs-
top 10. 11. 1994, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Wasteels Laurent, imenovan 10. 11.
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1994, Entree Monaco-Belgija, AV PR Heri-
dataire Albert 2, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Popelar Franc, imenovan 10.
11. 1994, Ljubljana, Prušnikova 54.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 505 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 6010 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 611 Pomorski promet; 612
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 621
Zračni promet na rednih linijah; 622 Izredni
zračni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti
v finančnem posredništvu, razen zavaroval-
ništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 744 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-25224

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13439 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KANAM, proizvodno, tr-
govsko, servisno in posredniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Medenska 83e, sedež:
Medenska 83e, Ljubljana, pod vložno št.
1/23589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5767814
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Uršič Marjan, Ljubljana,

Medenska 83e, vstop 14. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 158
Proizvodnja drugih živil; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi  izdelki v specia-

liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah.

Rg-25225

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13615 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa FANOR, d.o.o., orodjarstvo
in  kovinoplastika,  Podpeška  cesta  128,
Vnanje Gorice, pod vložno št. 1/07855/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5397766
Osnovni kapital: 34,159.373 SIT
Ustanovitelja: Novak Franc, vložek

34,149.373 SIT in Kovač Marjeta, vložek
10.000 SIT, oba Vnanje Gorice, Podpeška
128, vstopila 15. 6. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-25226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13350 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AVK, svetovanje, d.o.o., Ce-
sta 25. talcev 4, Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/03986/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5375371
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kregar Andrej, Ljubljana-

Šentvid, Cesta 25. talcev 4, vstop 20. 12.
1989, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-25227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03768 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa WATT ELEKTRO, trgov-
sko podjetje z elektromaterialom, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 421, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13930/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5526850
Ustanovitelja: Osredkar Brane, Ljublja-

na, Leninov trg 2, vstop 28. 10. 1991, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zupančič Bojan, Ljubljana, Gorjupova
35, vstop 28. 10. 1991, vložek 750.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Lazar Bojan, iz-
stop 28. 2. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lazar Bojan, razrešen 1. 3. 1995; direk-
tor Zupančič Bojan, imenovan 1. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Osredkar Brane, imenovan 1. 3. 1995, kot
pomočnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen op.; 333 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 334 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 634 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 725 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav.

Rg-25229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11919 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DONA, svetovalni center,
družba z omejeno odgovornostjo, Ljub-
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ljana,  Hošiminhova  11,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/05788/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5374189
Firma: DONA, svetovalni center, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vojkova 87
Osnovni kapital: 2,022.000 SIT
Ustanovitelja: Stariha-Pipan Sabina,

Ljubljana, Hošiminhova 11, vstop 9. 3.
1990, vložek 1,011.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pipan Vinko, Ljubljana, Voj-
kova 87, vstop 2. 6. 1994, vložek 1,011.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pipan Vinko, imenovan 2. 6. 1994.

Rg-25231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00404 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo  ter  distribucijo  plina  in  vode,
Ljubljana, Vodovodna ulica 1, sedež: Vo-
dovodna ulica 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/19885/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 56,250.332,96 SIT
Ustanovitelj: CONSTRUZIONI DONDI

S.P.A., Italija, Rovigo, Viale Delle indu-
strie 9, vstop 30. 7. 1992, vložek
47,766.694,76 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25232

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13359 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Kmečka družba za uprav-
ljanje investicijskih skladov, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25274/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5834457
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gantar Matjaž, razrešen 11. 7. 1994,
direktor Ivanušič Zvonko, imenovan 11. 7.
1994, Črnomelj, C. padlih borcev št. 4, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-25234

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08511 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CGS-FINAG, podjetje za
finančno,  ekonomsko  in  organizacijsko
svetovanje ter storitve, d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 3, sedež: Trubarjeva 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13090/00 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.: 5522234
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Center za gospodarsko sve-

tovanje, Ljubljana, Trubarjeva 3, vstop 4. 6.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Izbrišejo se naslednje dosedanje dejav-
nosti družbe: finančno, ekonomsko in orga-
nizacijsko ter tehnološko svetovanje; agen-
cijski posli; finančne usluge in finančno po-
sredovanje; trgovina na veliko in malo z
neživilskimi proizvodi; prodaja investicij,
vrednostnih papirjev in nepremičnin; ter-
minski posli; leasing; financiranje; davčno
in poslovno svetovanje; svetovanje in po-
sredovanje v prometu z vrednostnimi papir-
ji, brokerski posli; menjalniški posli,

tako, da se dejavnost družbe sedaj glasi:
posredovanje; trgovanje; posebno borzno tr-
govanje; upravljanje s finančnim premože-
njem strank; odkupovanje in priprava novih
izdaj; investicijsko svetovanje; opravljanje
storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev
strank, shranjenih v klirinško-depotni druž-
bi in hramba vrednostnih papirjev, ki niso
bili javno ponujeni.

Rg-25235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13588 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VIJAK, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Gerbi-
čeva  51,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09359/00 vpisalo v v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5438071
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Jože, Ljubljana,

Ul. Bratov Babnik 46, vstop 20. 9. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25237

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12983 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa INTERCONING, podjetje
za  mednarodni  svetovalni  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Krajgerjev trg 1, sedež:
Krajgerjev trg 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12226/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarsksih družbah, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5476739
Firma: INTERCONING, mednarodni

svetovalni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERCONING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bauman Čenčič Silva

Marija, Ljubljana, Topniška 70, vstop 1. 7.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kramar Marjan, izstop 1. 7.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramar Marjan, razrešen 1. 7. 1994;
direktorica Bauman Čenčič Silva Marija,
imenovana 1. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnost drugih prometnih agen-
cij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-25238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15025 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKI SKLAD
LJUBLJANSKIH OBČIN neprofitna sta-
novanjska organizacija, d.o.o., Ljublja-
na, Frankopanska 5, sedež: Frankopan-
ska 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/25556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika, člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5860610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Andree Boris, razrešen 1. 9. 1994;
direktorica Gorenc Julka, imenovana 1. 9.
1994, Ljubljana, Hotimirova 10, zastopa
družbo neomejeno v okviru predmeta po-
slovanja do višine 5.000 DEM v tolarski
protivrednosti, sicer pa s soglasjem Uprav-
nega odbora ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta: Šoltes Igor,
Florjančič Breda, Grunfild Vojko, Jevšnik
Nina in Tomažin Tomaž, vsi vstopili 1. 9.
1994.

Rg-25239

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13018 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KROS MARKETING, pro-
izvodno trgovsko podjetje, uvoz in izvoz,
d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, Tržaška
452, Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/14113/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev podjetja KROS d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala, dejav-
nosti, firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5540615
Skrajšana firma: KROS MARKETING,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,505.000 SIT
Ustanovitelj: Podlogar Ivan, Brezovica

pri Ljubljani, Tržaška 452, vstop 15. 11.
1991, vložek 2,505.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podlogar Ivan, razrešen 27. 5. 1994;
direktor Podlogar Boštjan, imenovan 27. 5.
1994, Brezovica pri Ljubljani, Tržaška 452,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost po pripojitvi je od sedaj: trgo-
vina na debelo in drobno z neživilskimi pro-
izvodi; posredovanje in zastopanje v bla-
govnem prometu; zbiranje in predelava od-
padnih surovin; sejemska dejavnost; finanč-
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ne in računovodske storitve; opravljanje
vseh vrst tehničnih in organizacijskih stori-
tev pri proizvodnji in prometu blaga; izva-
jalski inženiring in proizvodnja raznovrst-
nih kovinskih izdelkov; organiziranje in iz-
vajanje vseh del v gradbeništvu; nakup in
prodaja izdelkov iz kooperacijskih razme-
rij; montažne in servisne storitve; gostinske
in nastanitvene storitve.

Rg-25241

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04037 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SENS, d.o.o., družba za raz-
voj in trgovino, Cesta na Brdo 38a, Ljub-
ljana, sedež: Cesta na Brdo 38a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03600/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo priimka
in naslova ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5823919
Ustanoviteljica: Zavašnik Zlata, Ljublja-

na, Cesta na Brdo 38a, vstop 20. 4. 1994,
vložek 2,040.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zavašnik Zlata, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04245 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LJUDSKA BANKA, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osnovni kapital: 1,906.170.942,70 SIT.

Rg-25245

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15236 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LORKO, družba za trgovi-
no z mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o.,
Masarykova 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/05720/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5376424
Firma:  S.O.P.  SISTEMI  OPREMA

PROJEKTI, družba za inženiring in tr-
govino, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  S.O.P.  SISTEMI,
Ljubljana, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Grunfeld Tjaša, Ljublja-

na, Pod topoli 72, vstop 27. 11. 1989, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidmar Božidar, Ljubljana, Glavarjeva 12a,
vstop 27. 11. 1989, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Teca, družba za in-
ženiring, projektiranje in prenos tehnologij
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Masarykova 34,
vstop 20. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstvo; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-

nih kablov in žic; 4531 Električne inštalaci-
je; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 111 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-25246

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08397 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AMG, avtošola, trgovina,
najem, d.o.o., Hrastnik, Cesta 1. maja 52,
sedež: Cesta 1. maja 52, Hrastnik, pod
vložno št. 1/05454/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5405939
Firma: AMG, avtošola, najem vozil, tu-

ristična agencija, d.o.o., Hrastnik
Sedež: Hrastnik, Trg F. Kozarja 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gerčer Cvetko, Dol pri

Hrastniku, Planinska cesta 3, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25247

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20067 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AG-PCS, Prodaja, servis in
cenitev, d.o.o., Ljubljana, Pregljev trg 11,
sedež:  Pregljev  trg  11,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/23963/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840368
Osnovni kapital: 1,522.992 SIT
Ustanovitelj: Gradišar Franc, Ljubljana,

Pregljev trg 11, vstop 1. 7. 1993, vložek
1,522.992 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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 plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 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-
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vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino in naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7411 Pravno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25248

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03860 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VALENCIA STOMA-ME-
DICAL, podjetje za zastopanje, posredo-
vanje in zunanjetrgovinske posle, d.o.o.,
Ljubljana, Župančičeva 10, sedež: Župan-
čičeva  10,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12620/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5492742
Osnovni kapital: 3,712.000 SIT
Ustanoviteljica: Babič Antonič Doris,

Ljubljana, Polje 360, vstop 10. 5. 1991, vlo-
žek 3,712.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 710 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-25249

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03826 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SPRIN, finančni in računo-
vodski inženiring, komercialni posli, zu-
nanja trgovina, tehnične in poslovne sto-
ritve,  d.o.o.,  Medvode,  Žontarjeva  13,
Medvode, pod vložno št. 1/17674/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5639999
Firma:  SPRIN-LESJAK  ZORAN  in

drugi, finance in trgovina, družba z neo-
mejeno odgovornostjo, Medvode, Žontar-
jeva 13

Skrajšana firma: SPRIN-LESJAK ZO-
RAN in drugi, finance in trgovina, d.n.o.,
Medvode

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 448.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Zorka, vstop 21. 3.

1992 in Lesjak Zoran, vstop 20. 4. 1994,
oba iz Medvod, Žontarjeva 13, vložila po
224.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lesjak Zorka, razrešena 20. 4.
1994; direktor Lesjak Zoran, imenovan
20. 4. 1994, kot poslovodja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 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; 5147 Tr-
govina 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino
in navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
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ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-25250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14091 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ARCI II., Prodaja, uvoz-
izvoz,  d.o.o.,  Ljubljana,  Bežigrad  17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5767539
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grajzar Janez Gregor,

Ljubljana, Uraničeva 9, vstop 20. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Grajzar Janez, imenovan 2. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen op.;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Rg-25251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04055 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA PIS, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Dobovec, sedež: Do-
bovec  19,  Dobovec,  pod  vložno  št.
1/18907/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5628768
Osnovni kapital: 63,484.513,64 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Marjan, Dobo-

vec, Dobovec 47, vstop 10. 6. 1992, vložek
11,427.212,45 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dolinšek Anton, Zagorje ob Savi, Se-
lo 55, vstop 10. 6. 1992, vložek
50,787.610,92 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nedeljko Niko, Zagorje, Prešernova
30, vstop 1. 10. 1993, vložek 1,269.690,27
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-

veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13364 z dne 11. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELSIS, Sistemi elektronike
in energetike, d.o.o., Ljubljana, Jamova
39, sedež: Jamova 39, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24114/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, osnov-
nega kapitala in spremembo naziva zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5781825
Firma: ELSIS, Sistemi elektronike in

energetike, d.o.o.
Skrajšana firma: ELSIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bastar Bogdan, Dragomer,

Pod Lovrencem 10, vstop 16. 6. 1993, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Franinović Vladimir, Ljubljana, Gerbi-
čeva 33, vstop 16. 6. 1993, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Švikart
Viktor, Ljubljana, Puhova 7, vstop 16. 6.
1993, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Košmerlj Matjaž, Dragomer, La-
ze 26, vstop 16. 6. 1993, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bastar Bogdan, razrešen 30. 6. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-25260

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09558 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENICOM COMPU-
TERS, d.o.o., podjetje za uvoz-izvoz in
proizvodnjo Ljubljana-Polje, Novo Polje,
c. I/34, sedež: Novo Polje c. I/34, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15413/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5592917
Osnovni kapital: 1,760.568 SIT
Ustanovitelj: Rajk Janez, Ljubljana, Ko-

seskega 4, vstop 15. 1. 1992, vložek
1,760.568 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03897 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa POLAR, izdelovanje hla-
dilnih naprav in opreme, projektiranje,
montaža in servis, p.o., Ljubljana, Ce-
lovška c. 180b, Ljubljana, pod vložno št.

1/00025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5033462
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Blažič Zdravko, razrešen 30. 6.
1995, direktor Robas Roman, imenovan 1.
7. 1995, Medvode, Cesta na svetje 7, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-25262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04842 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  URCA,  export-import,
d.o.o., Titova 38, Ljubljana, sedež: Titova
38, Ljubljana, pod vložno št. 1/13392/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5522927
Firma:  URCA  export-import,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 55/c.

Rg-25263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00384 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MERCATOR-CIBES, ser-
vis elektronike, d.o.o., sedež: Rojčeva 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02770/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5003342
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., izstop 9. 1. 1995; Mercator-Optima,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Breg 12, vstop
9. 1. 1995, vložek 23,379.820 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-25264

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17436 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CGS-FINAG, podjetje za
finančno,  ekonomsko  in  organizacijsko
svetovanje ter storitve, d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 3, sedež: Trubarjeva 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5522234
Firma: FINAG, podjetje za finančno,

ekonomsko in organizacijsko svetovanje
ter storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Osnovni kapital: 20,401.480 SIT
Ustanovitelj: Center za Gospodarsko

svetovanje, izstop 27. 12. 1994; Lovrenčič
Milan mag., Ljubljana, Messesnelova 7,
vstop 27. 12. 1994, vložek 20,401.480 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kunz Urša, Ljubljana, Pod kostanji
31, razrešena 27. 12. 1994 in imenovana za
zastopnika, in kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Lov-
renčič Milan, imenovan 27. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
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objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 603 Cevovodni transport; 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 621 Zračni promet na red-
nih linijah; 622 Izredni zračni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
641 Poštne in kurirske storitve; 642 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razis-
kovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 732 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razis-
kovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744

Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-25267

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03833 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5910803
Firma: Uršič company, podjetje za tr-

govino, storitve in turizem, d.o.o., Ig
Skrajšana firma: Uršič company, d.o.o.,

Ig
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ig, Iška Loka 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Uršič Janez, vložek

1,490.000 SIT in Uršič Marija, vložek
10.000 SIT, oba Ig, Iška Loka 69, vstopila
19. 6. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uršič Janez, imenovan 19. 6. 1995,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602

Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 900 Storitve javne higiene; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-25268

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17645 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BELINKA-PERKEMIJA,
kemična industrija, d.d., Zasavska c. 95,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12276/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v d.o.o., spremembo ustanoviteljev,
firme, osnovnega kapitala, spremembo tipa
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5487838
Firma:  BELINKA  PERKEMIJA,  ke-

mična industrija, d.o.o.
Skrajšana  firma:  BELINKA  PERKE-

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 264,613.000 SIT
Ustanovitelja: BELINKA, Kemična in-

dustrija, Ljubljana, Zasavska cesta 95, vs-
top 20. 12. 1990, vložek 211,691.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LAPORTE IN-
DUSTRIES LIMITED, izstop 7. 5. 1992;
SOLVAY S.A., Belgija, 33, Rue du Prince
Albert, vstop 20. 12. 1990, vložek
52,922.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svete Silvo, Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 145, razrešen 29. 9. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja, ki je kot po-
slovodja-direktor dolžan pridobiti predhod-
no soglasje sveta družbenikov za: odobritev
nakupov, prodaj, prenosov, najemov, zastav
ali obremenitev v vseh primerih, razpola-
ganj z osnovnimi sredstvi, zemljišči, po-
dobnimi zemljiškimi pravicami ali upravi-
čenji, ki se nanašajo na nepremičnine; odo-
britev za sklenitev, spremembo ali preneha-
nje najemnih pogodb ali leasing pogodb za
stvari, če je letna najemnina večja kot je
tolarski ekvivalent 100.000 DEM; odobri-
tev najema ali dajanja kredita iznad tolar-
skega ekvivalenta 1,000.000 DEM vključno
s stand-by krediti in dajanjem garancij, ra-
zen za blago in za komercialne kredite v
običajnih poslih; odobritev začetka in skle-
nitve izvensodnega pobotanja ali sodne po-
ravnave s tretjimi osebami, če izhodiščna
vrednost za poravnavo presega tolarsko pro-
tivrednost 100.000 DEM, v vseh primerih,
razen če gre za primer kompenzacije nor-
malnih komercialnih dolgov.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
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kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-25269

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00070 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Banka Creditanstalt, d.d.,
Kotnikova  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5314763
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: gene-

ralni direktor Kandus Marjan, Ljubljana, V
Murglah 81, razrešen 17. 5. 1994 in imeno-
van za zastopnika, ki kot predsednik uprave
zastopa družbo z omejitvami: za nakup, pro-
dajo in obremenitev nepremičnin za investi-
cije, ki posamično presegajo tolarsko proti-
vrednost ATS 150.000 in skupaj v enem
poslovnem letu presegajo tolarsko proti-
vrednost ATS 150.000, z izdajo obveznic,
najemanje posojil in kreditov, ki posamično
ali v celoti presegajo tisti znesek, ki ga nad-
zorni svet v toku enega leta odobri, je po-
trebno soglasje izvršilnega odbora nadzor-
nega sveta; član uprave Moser Herbert, Mo-
lekova 3, Ljubljana, imenovan 17. 5. 1994,
zastopa družbo z omejitvami: za nakup, pro-
dajo in obremenitev nepremičnin za investi-
cije, ki posamično presegajo tolarsko proti-
vrednost ATS 150.000 in skupaj v enem
poslovnem letu presegajo tolarsko proti-
vrednost 150.000 ATS, z izdajo obveznic
najemanje posojil in kreditov, ki posamično
ali v celoti presegajo tisti znesek, ki ga nad-
zorni svet v toku enega leta odobri, je po-
trebno soglasje izvršilnega odbora nadzor-
nega sveta.

Rg-25272

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00987 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., HOTEL
LEK,  Vršiška  38,  Kranjska  Gora,  pod
vložno št. 1/00253/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5043425008
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov.

Rg-25274

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19523 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  SALOMONOV  OGLAS-
NIK, d.o.o., podjetje za zaposlovanje in-
validov, proizvodnjo, posredovanje in sto-
ritve, Ljubljana, Nazorjeva ul. 6, sedež:
Nazorjeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/14517/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika, deležev,
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5542421
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GALOP, d.o.o., Ljublja-

na-Polje, Novo Polje, Cesta III/17, vstop
12. 11. 1991, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; SKOK, d.o.o., Vrhnika,
C. na Barje 19, vstop 2. 10. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ALGAS, d.o.o., Ljubljana, Pod gričem 10,
Nadgorica, vstop 2. 10. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklič Željko, razrešen 2. 10. 1994;
direktor Plahuta Marjan, Fabjanijeva  15,
Ljubljana, imenovan 2. 10. 1994, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev do vred-
nosti 5.000 DEM v tolarski protivrednosti,
v ostalih primerih potrebuje soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 511 Posredništvo; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6521
Finančni zakup (leasing); 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-25275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06317 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BIRING, proizvodnja, in-
ženiring in servis birotehničnih sredstev,
d.o.o., Industrijska cona Trzin, Motnica
5, sedež: Motnica 5, IC Trzin, Trzin, pod
vložno št. 1/02745/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5295947
Osnovni kapital: 1,929.321,60 SIT
Ustanovitelj: Tekavec Marjan, Trzin,

Motnica 5, Ind. cona, vstop 27. 10. 1989,
vložek 1,929.321,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-25277

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00418 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26537/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Kranj, spre-
membo firme, sedeža, povečanje osnovne-

ga kapitala, sprememba ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5569125
Firma: MEDISTAR, Medicinsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDISTAR, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bratovževa ploščad

18
Osnovni kapital: 1,568.400 SIT
Ustanovitelj: Praprotnik Franci, izstop

20. 12. 1994; Marinšek Marijan, izstop 20.
12. 1994; Kiauta Tomaž, Ljubljana, Gos-
posvetska c. 4, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,568.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Praprotnik Franci, razrešen 20. 12.
1994; direktor Kiauta Tomaž, imenovan 20.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8512 Izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-25278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09451 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  LJUBLJANSKI  SEJEM,
podjetje za organizacijo sejmov, razstav
in prireditev, d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/13050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala z novimi
vložki in spremembo statuta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5504961
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994, na

podlagi katerega se osnovni kapital z vložki
poveča za 25,950.645,20 SIT.

Rg-25280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03581 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DRAV-
LJE,  Klopčičeva  1,  Ljubljana,  sedež:
Klopčičeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/01685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 520495000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Peternelj Zdravko, imenovan 25. 4.
1995, Ljubljana, Prušnikova 21, kot v.d. rav-
natelja zastopa brez omejitev.
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Rg-25283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03982 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  TERMIKA  PROIZVOD-
NJA,  d.o.o.,  Ljubljana,  Kamniška  25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10158/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5460972
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jakomin Janko, razrešen 1. 6. 1995,
zastopnik Piškur Andrej, Ljubljana, Abra-
mova 12, imenovan 1. 6. 1995, kot v.d. di-
rektorja zastopa brez omejitev.

Rg-25284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03713 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26570/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5910617
Firma: LOKEM LOŽAR, družba za tr-

govino, storitve, proizvodnjo in transport,
k.d.

Skrajšana  firma:  LOKEM  LOŽAR,
k.d., Ljubljana

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Močnikova 3
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Ložar Franc, vložil 900

SIT in Ložar Ksenija, vložila 100 SIT, oba
Ljubljana, Erjavčeva 4, vstopila 20. 6. 1995,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ložar Franc, imenovan 20. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401

Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na 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 plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom

in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razis-
kovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
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Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-25287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09514 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ŠKRINJAR, Podjetje za tr-
govino,  storitve  in  proizvodnjo,  d.o.o.,
Ljubljana,  Dergomaška  54,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/21243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št: 5715504
Osnovni kapital: 1,734.250 SIT
Ustanovitelja: Škrinjar Jana, vstop 21.

10. 1992 in Škrinjar Klaudio, vstop 18. 5.
1994, oba Ljubljana, Dergomaška 54, vloži-
la po 867.125 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Škrinjar Jana, razrešena 18. 5. 1994
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Škrinjar Klaudio,
imenovan 18. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-25289

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03924 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MARTINI mont, Montaž-
no, proizvodno in servisno podjetje, d.o.o.,
Martina  Krpana  73,  Ljubljana,  sedež:
Martina Krpana 73, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22338/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5747899
Firma: SPECTRO MARTINI, Tehnič-

ne storitve in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: SPECTRO MARTI-

NI, d.o.o.

Rg-25291

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08463 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  KREJAN,  d.o.o.,  inženi-
ring-projektiranje-montaža-meritve-
trgovina, Privoz 12, Ljubljana, sedež: Pri-
voz   12,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/13268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5540224
Firma: KREJAN, d.o.o., projektiranje

in izvajanje elektro in strojnih instalacij,
inženiring, elektro meritve, zastopanje in
trgovina

Osnovni kapital: 38,745.000 SIT
Ustanovitelj: Krejan ing. Miha, Grosup-

lje, Erjavčeva 2, vstop 19. 8. 1991, vložek
38,745.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-25293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12860 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa OBEJA, zastopanje in po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Pot na Hre-
še 3e, Ljubljana Polje, sedež: Pot na Hre-
še  3e,  Ljubljana  Polje,  pod  vložno  št.

1/24466/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5840589
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oberžan Amalija Brigita,

izstop 19. 5. 1994; Jelovec Mirko, izstop
15. 5. 1994; Jalovec Stanko, Ljubljana-Po-
lje, Pot na Hreše 3e, vstop 19. 5. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jalovec Stanko, imenovan 27. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Oberžan Amalija Brigita, razrešena
2. 6. 1994, zastopnik Jelovec Mirko, razre-
šen 27. 6. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: priprava
zdrave in polnovredne hrane.

Dejavnost je odslej: posredovanje, sve-
tovanje, komisijski in zastopniški posli; sto-
ritve raziskave trga; zbiranje in posredova-
nje informacij za svoje dejavnosti; reklam-
ne in propagandne storitve; trgovina na de-
belo in drobno živilskih in neživilskih
izdelkov; popravilo in vzdrževanje električ-
nih strojev in naprav; posredovanje in sve-
tovanje pri igrah na srečo; zastopanje oseb
in firm; izposoja delovnih strojev in naprav;
storitve in usluge na bencinskih črpalkah,
vključno z gostinskimi uslugami; sodne ce-
nitve avtomobilov, strojev in gradbenih ob-
jektov; prevajanje; priprava zdrave in pol-
novredne hrane.

Rg-25296

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09522 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  KAMA  TRADE,  d.o.o.,
podjetje za trgovino in promet, osebne in
neosebne storitve, gostinstvo, proizvod-
njo ter komercialni marketing, Ljublja-
na, Štihova ul. 25, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo družbenikov in imena druž-
benice ter spremembo deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5698154
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelja: Dular Mateja Ksenija,

Ljubljana, Ellerjeva 6, vstop 1. 12. 1992,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kastelic Leopold, Ljubljana, Ellerje-
va 6, vstop 23. 5. 1994, vložek 1,490.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25297

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08309 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VIBOR, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Dra-
ga 15, sedež: Draga 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5727987
Osnovni kapital: 1,617.000 SIT
Ustanovitelja: Trdan Vinko, Ribnica,

Sušje 18, vstop 23. 2. 1993, vložek 808.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smole Bo-

jana, Vodice, Utik 32, vstop 23. 2. 1993,
vložek 808.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03798 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VOGA, Podjetje za trgovi-
no in inženiring, d.o.o., Grosuplje, Ada-
mičeva  45,  Grosuplje,  pod  vložno  št.
1/20406/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala, dejav-
nosti in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5691702
Firma: VOGA, podjetje za trgovino in

inženiring, d.o.o., Adamičeva 30, Grosup-
lje

Skrajšana firma: VOGA, d.o.o., Grosup-
lje

Sedež: Grosuplje, Adamičeva 30
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelj: Gale Bogdan, Grosuplje,

Pod gozdom c. II/22, vstop 5. 11. 1992,
vložek 1,760.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-25299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08317 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa STON, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Can-
karjeva 11, sedež: Cankarjeva 11, Ljub-
ljana pod vložno št. 1/16521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5589894
Osnovni kapital: 1,706.000 SIT
Ustanovitelja: Smole Bojana, Vodice,

Utik 32, vstop 8. 4. 1992, vložek 853.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trdan Vin-
ko, Ribnica, Sušje 18, vstop 8. 4. 1992, vlo-
žek 853.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-25300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09736 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa EXPERTA M&J, zastopa-
nje, trženje in propaganda, d.o.o., Ljub-
ljana, Glavarjeva 45, sedež: Glavarjeva
45, Ljubljana, pod vložno št. 1/23661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
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Matična št.: 5775736
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Pajk Marija in Škodlar Ja-

nez, oba Ljubljana, Glavarjeva 45, vstopila
11. 6. 1993, vložila po 752.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-25303

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03949 z dne 26. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GIPOSS, Gradbeno pod-
jetje Ljubljana, d.o.o., Majorja Lavriča
12, Ljubljana, pod vložno št. 1/06655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5360021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ternovšek Drago, razrešen 28. 6.
1995; zastopnik Jurišič Miodrag, imenovan
29. 6. 1995, Ljubljana, Stantetova 17, kot
v.d. generalnega direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-25306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00634 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PALESTE, Podjetje za tr-
govino  in  zastopstva,  d.o.o.,  Ljubljana,
Viška 4a, sedež: Viška 4a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18663/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo zastopnika, druž-
benikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5840457
Sedež: Ljubljana, Viška 4a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pate Peter, izstop 22. 12.

1994; Šter Damjan, Smlednik, Hraše 41,
vstop 22. 12. 1994, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pate Peter, razrešen 22. 12. 1994;
direktor Šter Damjan, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje.

Rg-25307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14671 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  STUDIO  HIEROGLIF,
podjetje za založništvo, prodajo in nakup
avtorskih del ter posameznih umetniških
del, organizacijo, management..., d.o.o.,
Društvena  2,  Ljubljana  pod  vložno  št.
1/08315/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5407788
Firma: STUDIO HIEROGLIF, podjet-

je za založništvo, prodajo in nakup avtor-
skih del ter posameznih umetniških del...,
d.o.o., Simona Jenka 12, Domžale

Skrajšana  firma:  STUDIO  HIERO-
GLIF, d.o.o., Domžale, Simona Jenka 12

Sedež: Domžale, Simona Jenka 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Regvar Bojan, razrešen

14. 9. 1994; Ban Tatjana, Domžale, Simona
Jenka 12, vstop 14. 9. 1994, vložek 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kralj Jure,
Kamnik, Klavčičeva 9, vstop 14. 9. 1994,
vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Regvar Bojan, razrešen 14. 9. 1994;
direktorica Ban Tatjana, imenovana 10. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225  Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 361 Proizvodnja pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 511 Po-
sredništvo; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami;
za plačilo ali po pogodbi; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 80101 Dejavnost vrtcev in pred-
šolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-25308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11410 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  OBRT-ŠORLI,  trgovina,
kooperacija, d.o.o., Ljubljana, Beričevo
58,  Dol  pri  Ljubljani,  pod  vložno  št.
1/22507/00 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.: 5759161
Firma: OBRT, trgovina in kooperaci-

ja, d.o.o., Beričevo 58, Dol pri Ljubljani
Osnovni kapital: 1,677.000 SIT
Ustanovitelj: Šorli Janez, Dol pri Ljub-

ljani, Beričevo 58, vstop 10. 2. 1993, vložek
1,677.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06376 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BEATRIS, računalniški in-
ženiring in storitve, d.o.o., Ljubljana, Šte-
fanova 9, sedež: Štefanova 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781574
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Traven Alenka in Traven

Blaž, oba Ljubljana, Fabianijeva 13, vstopi-
la 20. 4. 1993, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-25310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03789 z dne 19. 7. 1995 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA RAZISKO-
VANJE MEDIJEV razvoj in raziskave,
d.o.o., Ljubljana, Pražakova 8, sedež: Pra-
žakova  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki.

Matična št.: 5647070
Ustanoviteljica: Tavčar Rudi, izstop 14.

4. 1995; Vodopivec Blaž, izstop 14. 4. 1995;
Kozmik Vera, izstop 14. 4. 1995; Božič-
Marolt Janja, Ljubljana, Dravska 8, vstop 5.
5. 1992, vložek 4,421.949 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00986 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., OBRAT
LENDAVA, Tri mlini 2d, Lendava, pod
vložno št. 1/00253/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5043425011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Apšner Vinko, razrešen; direktor
Capuder Egidij, imenovan 1. 1. 1995, Dob,
Krtina 55, zastopa podružnico v okviru gos-
podarskih poslov in v okviru dejavnosti, ki
jih podružnica dejansko opravlja, v imenu
in na račun delniške družbe Lek.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanje trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Rg-25313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00984 z dne 11. 7. 1995 pri
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subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., OBRAT
LIPOVCI, Lipovci 251a, Lipovci, Beltin-
ci, pod vložno št. 1/00253/05 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5043425012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Apšner Vinko, razrešen, direktorica
Krajnc Pavla, imenovana 1. 1. 1995, Gornja
Radgona, Prešernova 32, zastopa podružni-
co v okviru gospodarskih poslov in v okviru
dejavnosti, ki jih podružnica dejansko
opravlja, v imenu in na račun delniške druž-
be Lek.

Rg-25314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00996 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., firma v
angleškem jeziku: LEK Pharmaceutical
and Chemical Company, d.d., Verovško-
va 57, Ljubljana, pod vložno št. 1/00253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kremser Miha, Ljubljana, Kvedrova
5, imenovan 25. 1. 1995, kot član uprave –
direktor, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Kušar Marija, Dragomer, Prečna
pot 3, imenovana 25. 1. 1995, kot članica
uprave – direktorica, zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Podbevšek Marko, Tr-
zin, Mengeš, Mlakarjeva 18, imenovan 25.
1. 1995, kot član uprave – pomočnik gene-
ralnega direktorja, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Hladnik Gorazd, Šmartno pod
Šmarno goro, Spodnje Gameljne 65, imeno-
van 25. 1. 1995, kot član uprave – direktor,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Rg-25316

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00961 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26539/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5910749
Firma: KITS - Prebil & Co., k.d., Kli-

matizacija - Inženiring - Trgovina - Ser-
vis

Skrajšana firma: KITS - Prebil & Co.,
k.d., Ljubljana

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Langusova ulica 11
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Prebil Boštjan, Ljubljana,

Langusova ulica 11, vstop 17. 2. 1995, vlo-
žek 900 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Malnarič Miloš, Ljublja-

na, Praprotnikova ulica 5, vstop 17. 2. 1995,
vložek 100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Prebil Boštjan, imenovan 17. 2.
1995, kot komplementar-zastopnik, po za-
konu zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona: 2215 Drugo založništvo; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-

no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
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; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-25317

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 11390 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GOSOP, Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 269, sedež: Celovška
269, Ljubljana, pod vložno št. 1/03701/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in uskladitev ime-
na družbenika s podatki v osebni izkaznici s
temile podatki:

Matična št.: 5311616
Firma: GOSOP, inženiring, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferlan Aljoša-Borut, Ljub-

ljana, Ul. bratov Učakar 116, vstop 18. 12.
1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Janžek Jože, Ljubljana, Celovška
269, vstop 18. 12. 1989, vložek 750.000 SIT;
Kregar Matej, izstop 26. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferlan Aljoša-Borut, imenovan 18.
12. 1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18127 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZAJČEK, podjetje za trže-
nje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Smrtnikova  5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10488/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449421
Firma: PLETENINE ROS, Ljubljana,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Knezova 11
Osnovni kapital: 1,734.000 SIT
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Ustanoviteljica: Zajc Vanda, izstop 28.
12. 1994; Zajc Irena, izstop 28. 12. 1994;
Vilar Tanja, Ljubljana, Knezova 11, vstop
28. 12. 1994, vložek 1,734.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zajc Vanda, razrešena; direktori-
ca Vilar Tanja, imenovana 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenin in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenin in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06202 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRECISE, servis in trgovi-
na s šivalnimi stroji, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška  118,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15545/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5573424
Osnovni kapital: 3,418.000 SIT
Ustanovitelja: Jerele Matija, Ljubljana,

M. Krpana 7, vstop 25. 1. 1992, vložek
1,709.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pratneker Anton, Ljubljana, Beblerjev trg 8,
vstop 25. 1. 1992, vložek 1,709.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25326

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04101 z dne 27. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LJUDSKA BANKA, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pogojno povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5496527
S sklepom skupščine z dne 24. 7. 1995

se osnovni kapital pogojno poveča za
940,520.000 SIT.

Rg-25327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06243 z dne 3. 2. 1995 pri
subjektu vpisa STADRA, d.o.o., podjetje
za gostinstvo, Podpeška 280, Notranje Go-
rice, sedež: Podpeška 280, Notranje Gori-
ce, pod vložno št. 1/14817/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5834058
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštaršič Stane in Šuštar-

šič Dragi, oba Notranje Gorice, Podpeška
280, vstopila 18. 2. 1994, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-25329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04384 z dne 5. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CRANCONT, podjetje za
inženiring, marketing, svetovanje in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana Ul. Mire Le-
nardičeve 5, sedež: Ul. Mire Lenardičeve
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/10570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840244
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav.

Rg-25331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/03669 z dne 14. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa IRI, Inženiring Razvoj Inovacije,
d.d., Ljubljana, Abramova 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, za-
stopnikov, dejavnosti in sklep o povečanju
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5504830
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 95
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Šušteršič Jakob, Ljubljana, Abramo-
va 5, razrešen 22. 11. 1993 in imenovan za
zastopnika, ki kot pomočnik direktorja za
raziskovalno področje zastopa družbo brez
omejitev; direktor Bernik Mitja, Ljubljana,
Reboljeva 11, imenovan 22. 11. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Ja-
dran Korla, Ljubljana, Brilejeva 22, imeno-
van 22. 11. 1993, kot pomočnik direktorja
za komercialno tehnično področje zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Zajc An-
drej, Ljubljana, Zupančičeva 10, imenovan
22. 11. 1993, kot pomočnik direktorja za
področje razvoja zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Leskovar Iztok, Ljubljana,
Bratovževa ploščad 29, imenovan 22. 11.
1993, kot pomočnik direktorja za področje
sanacij in gradbeništvo zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Domnikar Vitoslav, Ma-
ribor, Delavska 55, imenovan 22. 11. 1993,
kot pomočnik direktorja za področje kvali-
tete zastopa družbo brez omejitev.

Na podlagi sklepa skupščine z dne 28. 2.
1994, se osnovni kapital z vložki poveča za
2,928.100 SIT.

Dejavnost se razširi na: projektiranje in
izdelovanje in revizija projektov, mnenj in
priporočil, sanacije in specialna dela v grad-
beni dejavnosti, gradbeni in svetovalni in-
ženiring doma in v tujini.

Celotna dejavnost se glasi: inženiring
(organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objek-
tov – tehnični, finančni, razvojni, izvajal-
ski, gradbeni); projektiranje gradbenih ob-
jektov; drugo projektiranje; proizvodnja
specifičnih materialov in izdelkov s področ-
ja gradbeništva in industrije; komercialne
storitve, storitve marketinga, agencijski po-
sli; storitve organizacije, svetovanja in po-
sredovanja pri izdelavi in izdelava celovitih
gradbenih sistemov; opravljanje predhod-
nih del, izdelava tehnične dokumentacije,
nabava, proizvodnja, prodaja ter vgrajeva-
nje materiala, strojne in druge opreme po
sistemu izvajalskega in svetovalnega inže-
niringa; pomoč pri izdelavi in izdelava eks-
pertiz, študij in programov; razvoj in trans-
fer tehnologij; nakup, proizvodnja, dobava
in montaža materialov, opreme, objektov in
celovitih sistemov; šolanje delavcev kupca;
zagon in predaja sistemov v obratovanju;
posodabljanje sistemov (racionalizacije, re-
konstrukcije, modernizacije); druge inženi-
ring aktivnosti s področja gradbeništva; tr-
govanje na debelo in drobno z neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok; prevozi blaga
v cestnem prometu; zastopanje firm, posre-
dovanje, konsignacijski in komisijski posli
v trgovinskem prometu; projektiranje in iz-
delovanje in revizija projektov, mnenj in
priporočil, sanacije in specialna dela v grad-
beni dejavnosti, gradbeni in svetovalni in-
ženiring doma in v tujini.

Rg-25332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09698 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  AURICULA  INTERNA-
TIONAL, export-import, d.o.o., trgovina,
turizem, gostinstvo, Ul. Bratov Učakar 36,
Ljubljana, sedež: Ul. Bratov Učakar 36,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16321/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5589673
Sedež: Ljubljana, Ul. Bratov Učakar

36
Osnovni kapital: 1,510.500 SIT
Ustanovitelja: Gril Jožef Martin, Ljub-

ljana, Ul. Bratov Učakar 36, vstop 25. 2.
1992, vložek 770.335 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Fišer Nada, Ljubljana, Meden-
ska 45, vstop 26. 5. 1994, vložek 740.145
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25334

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00108 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ALPOMA, podjetje za tr-
govanje  z  vrednostnimi  papirji,  d.d.,
Domžale, Ljubljanska 47, Domžale, pod
vložno št. 1/23995/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti, zastopnikov, člane nadzornega sveta,
sklep o povečanju osnovnega kapitala ter
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5779570
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Firma: ALPOMA, borzno posredniška
družba, d.d., Domžale

Skrajšana firma: ALPOMA d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dimc Aleksander, razrešen 31. 12.
1994; direktor Stariha Borut, imenovan 1. 1.
1995, Kamnica, Na Čreto 42, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Narat Janez, Ti-
snikar Viljem in Jereb Vinko, vstopili
28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Na podlagi sklepa skupščine z dne 28.
12. 1994, se osnovni kapital z vložki pove-
ča za 15,000.000 SIT.

Rg-25347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01054 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa E T C, Podjetje za trgovi-
no, turizem, gostinstvo in lesene izdelke,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 8,
sedež: Ul. Bratov Učakar 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09228/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5428203
Firma: E T C., Podjetje za trgovino in

zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 50
Skrajšana firma: E T C., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 50
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1995: 203

Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 205 Proizvodnja drugih lese-
nih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 22 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-25348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12753 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa JESIH & ŠUBIC, uvoz juž-
nega sadja, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5393663
Osnovni kapital: 4,169.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Marjan, Radomlje,

Bukovčeva 9, in Šubic Janez, Sečovlje, Dra-
gonja 49, oba vstopila 16. 8. 1990, vložila
po 2,084.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Šubic Janez, imenovan 27. 5. 1994;
prokurist Jesih Rok, imenovan 27. 5. 1994,
Ljubljana, Pohorskega bataljona 57.

Rg-25351

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12789 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa FRANCK COMMERCE,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o.,  Ljubljana-Dobrunje,  Sostrska  c.
20a, sedež: Sostrska c. 20a, Ljubljana Do-
brunje, pod vložno št. 1/16223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, naziva
in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5574498
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FRANCK, prehrambena in-

dustrija, p.o., Zagreb, Vodovodna 20, vstop
6. 2. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bitenc Jože, Ljubljana, Dobrunje,
Sostrska c. 20a, razrešen 3. 5. 1995 in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi: prodaja v tranzitu.
Dejavnost odslej glasi: trgovina z živil-

skimi in neživilskimi proizvodi na drobno;
trgovina z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi na debelo; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; komercialni
posli pri uresničevanju prometa blaga in sto-
ritev; prevoz blaga v cestnem prometu za

lastne potrebe; javna skladišča; storitve re-
klame in ekonomske propagande; neimeno-
vane storitve na področju prometa; prodaja
v tranzitu.

Rg-25353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12804 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GOLDI, d.o.o., Podjetje za
trgovske, posredniške in storitvene dejav-
nosti, Godič 80, Stahovica pri Kamniku,
sedež: Godič 80, Stahovica pri Kamniku,
pod vložno št. 1/07116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, deležev in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5388546
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Franc, Stahovica pri

Kamniku, Godič 80, vstop 14. 5. 1990, vlo-
žek 1,126.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košir Marjetka, Stahovica pri Kam-
niku, Godič 80, vstop 23. 5. 1994, vložek
374.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Košir Marjetka, imenovana 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25354

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03946 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TEHNOMATICA, trgovi-
na, zastopstva in inženiring, d.o.o., Trzin,
Ulica bratov Kotar 6, Trzin, pod vložno
št. 1/19613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655005
Sedež: Trzin, Kidričeva 14b
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 3120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-25355

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13778 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa JALES, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Vrhnika, Čuža 10,
sedež:  Čuža 10, Vrhnika, pod vložno št.
1/18468/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5675545
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Japelj Janez, Vrhnika, Ču-
ža 10, vstop 23. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13397 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EXPRUM, podjetje za raz-
voj komunalne opreme in trgovina, d.o.o.,
Trzin, Blatnica 1, Ind. cona, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/03948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5318416
Skrajšana firma: EXPRUM, d.o.o., Tr-

zin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Piškur Roman, Ljubljana,

Majaronova 8, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25359

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17341 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PANTA INS, zastopanje v
zavarovanju, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
113, Ljubljana, pod vložno št. 1/17656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo družbenikov ter zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5604958
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kutnar Frančišek, izstop

29. 12. 1994; Lavrih Nikolaj, Trebnje, Ul.
heroja Slaka 9, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skubic Aleksander, izstop 29. 2. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Skubic Aleksander, razrešen 29. 12.
1994; direktor Lavrih Nikolaj, imenovan 29.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25360

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13419 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  TRAVEL  EXPORT  IM-
PORT LUKMAN, d.o.o., turizem, trgovi-
na, izvoz-uvoz, Šmartno pod Šmarno go-
ro, Spodnje Gameljne 4b, Šmartno pod
Šmarno goro, pod vložno št. 1/06575/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5357705
Osnovni kapital: 2,202.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Ladislav, Šmartno

pod Šmarno goro, Sp. Gameljne 4b, vstop
27. 5. 1992, vložek 2,202.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-25362

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17132 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  LJUBLJANSKI  SEJEM,
podjetje za organizacijo sejmov, razstav
in prireditev, d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/13050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5504961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jerše Borut, Ljubljana, Celjska 10,
razrešen 1. 1. 1995 in imenovan za zastop-
nika, ki kot predsednik uprave potrebuje
predhodno soglasje nadzornega sveta za
sklenitev naslednjih pravnih poslov oz. od-
ločitev: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin in drugih osnovnih sred-
stev, če to ni že izrecno opredeljeno v de-
lovnem programu ali razvojnem planu; na-
jemanje ali dajanje posojil, prevzemanje
poroštva ali sklepanje drugih poslov, ki bi
družbo obremenili za več kot 100% (sto)
osnovnega kapitala po zadnji bilanci stanja;
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev z rokom trajanja več kot 1
(eno) leto; podelitev prokure; izplačevanje
vmesne dividende.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25363

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11438 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MARMAT, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Medno 72, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5717949
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matul Boštjan, Ljubljana,

Linhartova 7, vstop 26. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25364

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16589 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DONIT – FILTRI, podjetje
za proizvodnjo filtrov, d.o.o., Medvode,
Cesta komandanta Staneta 38, sedež: Ce-
sta komandanta Staneta 38, Medvode, pod
vložno št. 1/20958/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo pooblastil zastopnika in spremembe fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5699860
Firma: DONIT – FILTER, podjetje za

proizvodnjo filtrov, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DONIT  –  FILTER,

d.o.o.
Osnovni kapital: 126,282.000 SIT
Ustanovitelj: DONIT, d.o.o., Medvode,

Cesta komandanta Staneta 38, vstop 28. 12.
1992, vložek 126,282.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grobelnik Boris, Ljubljana, Skrb-
niškova 18, razrešen 15. 12. 1994 in ponov-

no imenovan za direktorja, ki lahko sklene
posle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi
stvari sličnih drugih poslov, le na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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; 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
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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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-25365

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04329 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  LIPACOM,  računalniški
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva
49, sedež: Glavarjeva 49, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03002/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313694
Osnovni kapital: 2,205.000 SIT
Ustanovitelj: Vodopivec Boris, Sežana,

Lokavska 9, vstop 15. 11. 1989, vložek
2,205.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Družba opravlja naslednje gospodarske
dejavnosti: računalniški inženiring; izgrad-
nja računalniško podprtih informacijskih si-
stemov; konfiguriranje računalniške opre-
me; razvoj in izdelava računalniške pro-
gramske opreme; instaliranje programske
opreme; svetovanje pri kompjuterizaciji;
razvoj in projektiranje informacijskih siste-
mov; obdelava podatkov na lastni opremi;
vzdrževanje računalniške opreme; trgovina
na debelo in drobno neživilskih proizvodov
po naslednjih trgovskih strokah: elektroteh-
nični in elektronski aparati, radijski in TV
sprejemniki, stroji, deli in potrebščine, dru-
go neživilsko blago; posredništvo na po-
dročju prometa blaga in storitev; komisijski
posli; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; zastopa-

nje podjetij; leasing; finančni inženiring; tr-
govina na debelo in drobno s prehrambeni-
mi proizvodi; prodaja vseh vrst motornih
vozil.

Rg-25367

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08363 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa CLOUDY, trgovina, inže-
niring, računalništvo, transport in kovin-
ska galanterija, d.o.o., Ljubljana, Ptuj-
ska   18,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/10219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti, osebe pooblaščene za zastopa-
nje, in firme s temile podatki:

Matična št.: 5448042
Firma: CLOUDY, Trgovina, gostinstvo

in turizem, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Gornji trg 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Tomaž, izstop 25. 4.

1994; Prosenik Jože, izstop 25. 4. 1994;
Oblak Damjan, izstop 25. 4. 1994; Vinkovič
Saša, Ljubljana, Glavarjeva 16, vstop 25. 4.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Oblak Tomaž, razrešen 25. 4. 1994;
direktor Vinkovič Saša, imenovan 25. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti podjetja se spremenijo in se-
daj glasijo: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; gostinstvo; turizem; komisij-
ske, agencijske, zastopniške, konsignacij-
ske in posredniške storitve v prometu blaga
in storitve; prevoz potnikov in blaga v cest-
nem prometu.

Rg-25381

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10174 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TESA, podjetje za inženi-
ring  in  storitve,  d.o.o.,  Omersova  36,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09121/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5426782
Osnovni kapital: 2,312.157,50 SIT
Ustanovitelja: Trontelj Ivo, Ljubljana,

Omersova 36, vstop 25. 10. 1990, vložek
1,965.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zadel Marjeta, Ljubljana, Bratov Učakar 70,
vstop 30. 5. 1994, vložek 346.823,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zadel Zdene,
izstop 30. 5. 1994; Kesič Josip, izstop 30. 5.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-

ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 554
Točenje pijač in napitkov; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 671 Po-
možne dejavnosti v finančnem posredniš-
tvu, razen zavarovalništva in dejavnosti po-
kojninskih skladov; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-25382

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16429 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GPG MILES, Podjetje za
obdelavo in prodajo lesa, d.d., Grosuplje,
Industrijska c. 1, Grosuplje, pod vložno
št. 1/13323/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o., spremembo ustanoviteljev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5529417
Firma: LESNINA MG MILES, Podjet-

je za obdelavo in prodajo lesa, d.o.o., Gro-
suplje, Industrijska c. 1

Skrajšana  firma:  LESNINA  MG  MI-
LES, d.o.o., Grosuplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 361 Proizvodnja po-
hištva; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
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ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be.

Rg-25383

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19611 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TRENUTEK, Podjetje za
turizem,  gostinstvo  in  trgovino,  d.o.o.,
Ljubljana, Trubarjeva 52, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04397/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5874459
Osnovni kapital: 2,230.000 SIT
Ustanovitelj: Čerin Tomaž, Ljubljana,

Ob potoku 28, vstop 26. 12. 1989, vložek
2,230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet.

Rg-25384

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00317 z dne 31. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26677/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5889154
Firma: AVTO ŠOLA ZUM, d.o.o., Za-

gorje ob Savi
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zagorje ob Savi, Gasilska ce-

sta 9
Osnovni kapital: 1,801.687 SIT
Ustanovitelj: Avto Moto društvo Zagor-

je ob Savi, Zagorje ob Savi, Gasilska cesta
9, vstop 20. 12. 1994, vložek 1,801.687 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Matjaž, Zagorje ob Savi,
Ulica prvoborcev 7, imenovan 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-25385

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12894 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GRABEN, družba za arhi-
tekturo, oblikovanje in globalni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 12, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300746
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Boštjan, Ljubljana,

Bežigrad 12, vstop 13. 11. 1989, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mušič Matjaž, izstop 14. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mušič Matjaž, razrešen 14. 6. 1994;
direktor Mušič Boštjan, Ljubljana, Bežigrad
12, imenovan 14. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-25386

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12931 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SMAR-Team, Org., med-
narodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ke-
betova 8e, sedež: Kebetova 8e, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07593/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in priimka ustanovi-
teljice s temile podatki:

Matična št.: 5387639
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Sadar Rudolf Janja Maja,

Ljubljana, Kebetova 8e, vstop 13. 6. 1990,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rejc Petra, Ljubljana, Cesta v Pe-
čale 40, vstop 13. 6. 1990, vložek 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sadar Grega,
Ljubljana, Glinškova ploščad 5, vstop 13. 6.
1990, vložek 500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25387

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11783 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ESL, Elektronski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 80,
sedež: Ul. Bratov Učakar 80, Ljubljana,
pod vložno št. 1/19422/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, priimka družbenice in zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5651611
Osnovni kapital: 1,525.200 SIT
Ustanovitelja: Lakner Andrej in Lakner

Urška, oba Ljubljana, Ul. Bratov Učakar
80, vstopila 5. 8. 1992, vložila po 762.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lakner Urška, imenovana 5. 8.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25388

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12744 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa JAMNIK J., d.o.o., prevoz-
ništvo in avtokleparstvo, Goričane, Med-
vode, Goričane 51, Medvode, pod vložno
št. 1/25450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5503744
Osnovni kapital: 2,186.699 SIT
Ustanovitelj: Jamnik Janko, Medvode,

Goričane 51, vstop 1. 3. 1993, vložek
2,186.699 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25389

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13363 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa GOLTRADE, podjetje za
proizvodnjo,  trgovino  in  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Cesta VI/22, Ljubljana
Polje, pod vložno št. 1/11244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5463327
Osnovni kapital: 1,528.641 SIT
Ustanovitelj: Gole Jože, Ljubljana-Po-

lje, Cesta VI/22, vstop 10. 1. 1991, vložek
1,528.641 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25391

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12898 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa INTELTEH, storitve inte-
lektualne lastnine, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška c. 2, sedež: Tržaška c. 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05733/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5345839
Firma: INTELTEH, podjetje za pro-

met z nepremičninami in za intelektualne
storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Mestni trg 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cejan Samo, izstop 4. 1.

1994; Golob Jože, izstop 4. 1. 1994; Vojir
Andrej, izstop 4. 1. 1994; Mušič Boštjan,
Ljubljana, Bežigrad 12, vstop 4. 1. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Golob Jože, razrešen 4. 1. 1994;
direktor Mušič Boštjan, imenovan 4. 1.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dosedanja dejavnost podjetja se v celoti
nadomesti z naslednjimi novimi dejavnost-
mi: promet z nepremičninami vseh vrst,
vključno z dajanjem poslovnih prostorov v
zakup; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi doma in v
tujini; posredniški, komisijski in zastopniški
posli v prometu blaga in storitev doma in v
tujini; intelektualne storitve; finančne stori-
tve, razen bančnih poslov; storitve s po-
dročja marketinga.

Rg-25392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12928 z dne 31. 8. 1995 pri
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subjektu vpisa CENTER ZORMAN, trgo-
vina in gostinsto, d.o.o., Zbilje 20c, Med-
vode,  sedež:  Zbilje  20c,  Medvode,  pod
vložno št. 1/15892/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5575281
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Zorman Anka, Ormož,

Libanja 1, vstop 10. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na debelo; trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; posredova-
nje v notranjetrgovinskem prometu; gostin-
ske storitve prehrane; gostinske storitve na-
stanitve; druge gostinske storitve-bife; pre-
voz blaga v cestnem prometu; proizvodnja
mesnih izdelkov; zunanja trgovina z neži-
vilskimi proizvodi – kot izvoz in uvoz; zu-
nanja trgovina z živilskimi proizvodi – kot
izvoz in uvoz; posredovanje v zunanje trgo-
vinskem prometu; zastopanje tujih firm.

Rg-25393

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08881 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa K2, Trgovsko, gostinsko,
zastopniško  in  konsignacijsko  podjetje,
Ljubljana,  d.o.o.,  Spodnji  Rudnik  I/23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21811/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5753023
Osnovni kapital: 1,500.985 SIT
Ustanovitelji: Kastelic Franc in Kastelic

Izidora, oba Ljubljana, Spodnji Rudnik 1/23
ter Kunej Marko in Kunej Andreja, oba
Ljubljana, Spodnji Rudnik II/23, vsi vstopi-
li 25. 1. 1993, vložili po 375.246,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kastelic Franc, razrešen, 20. 4. 1994
in imenovan za zastopnika, ki kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Kunej Andreja, razrešena 20. 4. 1994 in
imenovana za zastopnico, ki kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Kastelic Izidora, imenovana 20. 4. 1994,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Kunej Marko, imenovan 20.
4. 1994, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-25394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12797 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  ALTECH,  Alternativne
tehnologije, d.o.o., Titova 118, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5288134
Firma: ALTECH, Alternativne tehno-

logije, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106
Skrajšana  firma:  ALTECH,  d.o.o.,

Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 7,034.629 SIT
Ustanovitelji: Jesih Marjan, Radomlje,

Bukovčeva 9, vstop 29. 6. 1989, vložek
1,763.581 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jesih Marjeta, Radomlje, Bukovčeva 9,
vstop 29. 6. 1989, vložek 1,753.733 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Goriup Mojca,
Ljubljana-Črnuče, Ulica C. Štuparja 23,
vstop 29. 6. 1989, vložek 9.849 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Goriup Darko, Ljub-
ljana-Črnuče, Ulica C. Štuparja 23, vstop
29. 6. 1989, vložek 1,753.733 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Juršič Marko, izstop
20. 11. 1992; Zupančič Janez, Ljubljana,
Ul. Nadgoriških borcev 39, vstop 28. 12.
1990, vložek 1,753.733 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Juršič Marko, razrešen 20. 11. 1992.

Rg-25396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00123 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MULTITRADE CORPO-
RATION, podjetje za zunanjo in notra-
njo trgovino ter proizvodnjo, d.o.o., Slo-
venska c. 56, Ljubljana, sedež: Slovenska
c. 56, Ljubljana, pod vložno št. 1/11681/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5487986
Firma: MTC – MULTITRADE COM-

PANY, podjetje za trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MTC – MULTITRA-
DE COMPANY, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Puterle Janez, Ljubljana,

Brilejeva 20, vstop 3. 6. 1993, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mafira Holdings SDN. BDH., 30250 Ipoh.
Perak, Mno. 11, Persiaran Kampar, vstop 2.
10. 1990, vložek 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-

valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski
promet; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-25397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18374 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa NEDO, podjetje za gostin-
stvo,  d.o.o.,  Ljubljana,  Celovška  99b,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19020/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631998
Osnovni kapital: 4,340.000 SIT
Ustanovitelj: Perič Nedeljko, Ljubljana,

Celovška 99b, vstop 1. 5. 1992, vložek
4,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-25401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01982 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  SAP-LJUBLJANA  TUR-
BUS, avtobusni promet in turizem, d.o.o.,
Središka  4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10984/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev družbe Avtobusni promet
SAP, Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5459656.

Rg-25403

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13627 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FUTURA DESING INŽE-
NIRING, d.o.o., Ljubljana, Livarska 12
sedež: Livarska 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in naslova ustanovitelja Igorja Ariha s
temile podatki:
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Matična št.: 5294169
Osnovni kapital: 9,172.500 SIT
Ustanovitelji: Arih Igor, Ljubljana, Zrinj-

skega 5, vstop 24. 7. 1989, vložek 2,650.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brajnik
Ivan (Vane), Žirovnica, Rodine 71, vstop
10. 12. 1990, vložek 2,658.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Verlič Vital, Ljub-
ljana, Vegova 12, vstop 24. 7. 1989, vložek
2,034.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vičič Marko, Ljubljana, Gubčeva 10, vstop
24. 7. 1989, vložek 1,830.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-25404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13708 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa OLIO, proizvodnja in pro-
daja tekstilnih izdelkov, d.o.o., Ljublja-
na, Scopolijeva 55, sedež: Scopolijeva 55,
Ljubljana pod vložno št. 1/13736/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526108
Firma: OLIO, proizvodnja in prodaja

tekstilnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lukner Olga, Ljubljana,

Scopolijeva 55, vstop 18. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 6024
Cestni tovorni promet; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-25405

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03044 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa UPO, poslovno svetovanje
in  informatika,  d.o.o.,  Menardova  3,
Ljubljana, sedež: Menardova 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05782/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in firme s temile podat-
ki:

Matična št.: 5350590
Firma: UPO, poslovno svetovanje in in-

formatika, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UPO, d.o.o., Ljublja-

na
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Rauter Tršan Alenčica,

Ljubljana, Menardova 3, vstop 1. 12. 1993,
vložek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25406

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01397 z dne 30. 3. 1995 pod
št. vložka 1/05453/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5335540002
Firma:   JABOLKO   COMPUTERS,

podjetje za računalništvo, elektroniko in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
Ljubljana

Skrajšana  firma:  JABOLKO,  d.o.o.,
Ljubljana-Podružnica Ljubljana

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Brajnikova 49
Ustanovitelj: JABOLKO COMPUTERS,

podjetje za računalništvo, elektroniko in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Ulica Stare prav-
de 11, vstop 25. 4. 1994, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Likeb Matjaž, Brezovica, Na grivi
51, imenovan 25. 4. 1994, podružnico za-
stopa in predstavlja brez omejitev, razen pri
pogodbah, ki se tičejo nakupa in prodaje,
obremenitve ali odtujitve nepremičnin, na-
jemanje kreditov in drugih finančnih obre-
menitev za podružnico, kjer se zahteva so-
glasje vseh družbenikov; zastopnik Rajh
Brane, Ljubljana, Bognarjeva pot 44, ime-
novan 25. 4. 1994, kot namestnik direktorja
zastopa in predstavlja podružnico brez ome-
jitev, razen pri pogodbah, ki se tičejo naku-
pa in prodaje, obremenitve ali odtujitve ne-
premičnin, najemanja kreditov in drugih fi-
nančnih obremenitev za podružnico, kjer se
zahteva soglasje vseh družbenikov; zastop-
nik Miklavčič Bogo, Ljubljana, Bognarjeva
pot 13, imenovan 25. 4. 1994, kot namest-
nik direktorja zastopa in predstavlja podruž-
nico brez omejitev, razen pri pogodbah, ki
se tičejo nakupa in prodaje, obremenitve ali
odtujitve nepremičnin, najemanja kreditov
in drugih finančnih obremenitev za podruž-
nico, kjer se zahteva soglasje vseh družbe-
nikov.

Predmet poslovanja podružnice je: trgo-
vanje na debelo in drobno z blagom iz na-
slednjih trgovskih strok: tehnična oprema in
rezervni deli, orodja in potrebščine, repro-
dukcijski in potrošni material za oskrbova-
nje proizvodnje in storitvenih dejavnosti;
proizvodnja električnih strojev in naprav, v
celoti; razvoj, proizvodnja, trženje in vzdr-
ževanje informacijskih in računalniških si-
stemov; izvajanje in trženje računalniških
storitev; projektiranje, uvajanje in kontrola
operativnih informacijskih sistemov ter or-
ganizacija poslovanja; opravljanje inženi-
ring informacijskih sistemov; izobraževa-
nje na področju računalništva in informati-
ke; izdelava in trženje opreme za informa-
cijske sisteme; projektiranje in trženje
raznih računalniških sistemov; ustvarjanje
avtorskih del in storitev na področju raču-
nalniško podprtega sistema grafičnega in in-
dustrijskega oblikovanja, arhitekture in pro-
storskih projektov, izdelovanje publikacij,
fotografij, filma in drugih audiovizualnih
medijev, glasbe in njene produkcije; orga-
niziranje proizvodnje, distribucije in proda-
je avtorskih del iz prejšnje točke ter oprav-
ljanje galerijske dejavnosti; organiziranje
projekcij, razstav, reproduciranja in pred-
vajanja del in storitev iz 10. točke; izvajanje
akcij tržnega komuniciranja; organiziranje
predavanj in seminarjev s področja grafič-
nega in industrijskega oblikovanja, arhitek-
ture, fotografije, filma in drugih audiovi-
zualnih medijev, glasbene dejavnosti, pro-
dukcije ter dejavnosti ter posredovanje
umetniških oziroma drugih kulturnih del in
storitev; skupno nastopanje na strokovnih
simpozijih, umetniških srečanjih, sejmih in
drugih manifestacijah; organiziranje stro-
kovnih ekskurzij s področja izvajanja svo-

jih dejavnosti; posojanje računalnikov in
svetovanje pri njihovi uporabi; organizira-
nje nabave surovin, materiala in sredstev za
izvajanje svojih dejavnosti; dajanje raču-
nalniških in akustičnih sistemov v najem v
celoti; leasing računalniške opreme v celo-
ti; posredovanje informacijskih in računal-
niških proizvodov in storitev ter različnih
proizvodov za tržno komuniciranje; popra-
vilo in vzdrževanje elektrotehničnih izdel-
kov; organiziranje in povezovanje inovator-
jev; izobraževanje v okviru predmetov de-
javnosti v celoti; marketing; izdelava raču-
nalniških programov.

Predmet poslovanja v zunanjetrgovin-
skem prometu je: izvoz in uvoz naslednjega
carinskega blaga: stroji, aparati in naprave,
elektrotehnična oprema, njihovi deli, apara-
ti za snemanje in reprodukcijo zvoka, apa-
rati za snemanje in reprodukcijo televizij-
ske slike in zvoka, deli in pribor za te pro-
izvode; električni stroji in oprema ter njiho-
vi deli, aparati za snemanje in reprodukcijo
zvoka, televizijski aparati za snemanje ali
reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor
za te proizvode; optični, fotografski, kine-
matografski, merilni, kontrolni, precizni,
medicinski in kirurški instrumenti in apara-
ture, ure, glasbila, njihovi deli in pribor;
zastopanje tujih firm.

Rg-25407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04064 z dne 5. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26823/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5911460
Firma: CONNEXION EXPORTS LI-

MITED, London, Podružnica Connexion
Exports Ljubljana

Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Slovenska 54
Ustanovitelj: Connexion Exports Limi-

ted, London, Anglija, 162/170 Wardour
Street, vstop 19. 6. 1995, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novinec Nino, Ljubljana, Ulica
Molniške čete 17, imenovan 19. 6. 1995,
kot predstavnik zastopa podružnice brez
omejitev.

Dejavnosti vpisana dne 5. 10. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
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nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje.

Rg-25409

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08910 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa B2, računalniško izobraže-
vanje, svetovanje, programska oprema,
d.o.o.,  Tržaška  cesta  2,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/03893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme in skrajšane firme, na-
ziva zastopa in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5321018
Firma: B2, računalniško izobraževanje,

svetovanje, programska oprema, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: B2, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lapuh-Bele Julijana in Be-

le Darko, oba Ljubljana, Cesta v Zg. Log 5,
vstopila 18. 12. 1989, vložila po 645.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata in Smol-
nikar Jože, Domžale, Maistrova 16, vstop
11. 1. 1993, vložek 210.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bele Darko, razrešen 28. 3. 1995 in
imenovan za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
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; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 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; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 524 Tr-
govina 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; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485

Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-25410

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00381 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo  ter  distribucijo  plina  in  vode,
Ljubljana, Vodovodna ulica 1, sedež: Vo-
dovodna ulica 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/19885/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 38,049.512,96 SIT
Ustanovitelj: CONSTRUZIONI DONDI

S.P.A., Italija, Rovigo, Viale Delle indu-
strie 9, vstop 30. 7. 1992, vložek
29,565.874,76 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13486 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa REMO, trgovina, posredo-
vanje, inženiring, d.o.o., Trzin, Kidričeva
53, sedež: Kidričeva 53, Trzin, pod vložno
št. 1/07582/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388627
Firma: REMO, trgovina, posredovanje,

inženiring, d.o.o., Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: More Darinka, Trzin, Ki-

dričeva 53, vstop 21. 6. 1990, vložek
1,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
More Igor, Trzin, Kidričeva 53, vstop 29. 6.
1994, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 361
Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-25413

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03108 z dne 20. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26759/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5908507
Firma: WINNERMARK, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: WINNERMARK, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Prešernova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poplatnik Jože, Ljubljana,

Prešernova 9, vstop 31. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poplatnik Jože, Ljubljana, Prešerno-
va 9, imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1030 Pridobivanje šote; 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mi-
neralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobi-
vanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava

in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in
predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Pri-
prava in predenje mikanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1713 Priprava in predenje česan-
ke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava
in predenje vlaken lanenega tipa; 1751 Su-
kanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne fila-
mentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih su-
kancev; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volne-
ne mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvovzov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-

izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolaterjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2822 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
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nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lakih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 1921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen op.; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4010 Proizvodnja in distri-
bucija elektrike; 4020 Proizvodnja plina; di-
stribucija plinastih goriv po plinovodni mre-
ži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4512
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno 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 mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, 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 prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6240 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
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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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-25414

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03554 z dne 22. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5909325
Firma: FV, Zavod za umetniško in kul-

turno produkcijo, Kersnikova 4, Ljublja-
na

Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Skaberne Monika in Škr-

janec Anton, oba Ljubljana, Brejčeva ul. 4,
vstopila 2. 6. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skaberne Monika, imenovana 2. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-25415

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14738 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MARK-INVENTA, družba
za svetovanje, d.o.o., Zaloška 58a, Ljub-
ljana, sedež: Zaloška 58a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14777/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo deležev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554152
Osnovni kapital: 1,511.750 SIT
Ustanovitelji: Ožegović Željko, Ljublja-

na, Palmejeva 12, vstop 31. 3. 1994, vložek
1,209.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Djukić Dušan, Ljubljana, Zaloška 174 b,
vstop 31. 3. 1994, vložek 226.762,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ožegovič Bran-
ka, Ljubljana, Palmejeva 12, vstop 8. 1.
1992, vložek 75.587,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 634 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-

slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-25416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04068 z dne 4. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26816/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5910021
Firma: BUČAR IN DRUGI, podjetje

za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: BUČAR IN DRUGI,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartno pri Litiji, Zavrstnik 48
Ustanovitelj: Bučar Bogomir ml., in Bu-

čar Bogomir st., oba Šmartno pri Litiji, Za-
vrstnik 48, vstopila 11. 7. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – me-
šano kmetijstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5231 Dejavnost lekarn; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
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rabljenim blagom; 5540 Točenje pijač in
napitkov.

Rg-25418

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04589 z dne 3. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26812/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5914361
Firma: MONRY - Mesič, storitve in tr-

govina, k.d., Domžale, Čufarjeva 16
Skrajšana firma: MONRY - Mesič, k.d.,

Domžale
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Domžale, Čufarjeva 16
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Mesič Drago in Mesič

Eva, oba Domžale, Čufarjeva 16, vstopila
11. 9. 1995, vložila po 5.000 SIT. Mesič
Drago odgovarja s svojim premoženjem,
Mesič Eva ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mesič Drago, imenovan 11. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-25419

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04632 z dne 3. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26811/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o., s temile
podatki:

Matična št.: 5913675
Firma:  MCB,  Inženiring  za  lasersko

optično kartico, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MCB, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod jezom 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: BIROGRAFIKA BORI,

d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1, vstop 27. 7.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cvilak Martin, Bled, Na jasi 14,
vstop 27. 7. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skočir Erih, Tbilisijska 44, imenovan
27. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen op.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5274 Druga popravila, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-25420

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/05327 z dne 3. 10. 1995 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKI PLINOVODI, d.o.o.,
Podjetje za projektiranje, izgradnjo ter  di-
stribucijo plina in vode, Ljubljana, Vodo-
vodna ulica 1, sedež: Vodovodna ulica 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19885/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodidšča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 23,864.612,96 SIT
Ustanovitelji: METANODOTTI PADA-

NI, s.p.a, Italija, Rovigo, Viale Delle Indu-
strie 9, vstop 30. 7. 1992, vložek 76.209
SIT, odgovornost: ne odgovarja; CON-
STRUZIONI DONDI s.p.a., Italija, Rovigo,
Viale Delle Industrie 9, vstop 30. 7. 1992,
vložek 25,380.974,76 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; SKB – Nepremičnine & Leasing,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, vstop 18.
10. 1993, vložek 8,407.429,20 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-25421

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20112 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa RAZVITOK, Gradbeno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Jam-
nikarjeva 1, Ljubljana, sedež: Jamnikar-
jeva   1,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/20804/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, ustanoviteljev, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5698421
Firma: RAZVITOK, Gradbeno, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,839.994 SIT
Ustanovitelj: Avmedoski Emin, (stalno

prebivališče Podgorci bb, Jablanica), Ljub-
ljana, Celovška 264, vstop 23. 12. 1994,
vložek 1,839.994 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Prometno Privatno Pretrpiatie za
trgovino na golemo i malo uvoz-izvoz Raz-
vitok, Struga, p.o., izstop 23. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Avmedoski Emin, razrešen 26. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Džama-
stagič Džemila, Jesenice, Cesta Maršala Ti-
ta 1a, imenovana 26. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbeniščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4524 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.

Rg-25785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04996 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26912/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918898
Firma: VODOTEX Zabukovec, k.d., tr-

govina, proizvodnja in storitve, Škofljica
Skrajšana firma: VODOTEX Zabuko-

vec, k.d., Škofljica
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Škofljica, Reber 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelja: Zabukovec Leopold,
Škofljica, Reber 1, vstop 10. 10. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Kocjan Janez, Ljub-
ljana, Soussenska ulica 22, vstop 10. 10.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zabukovec Leopold, imenovan 10.
19. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga  površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5.....Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5260 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-25787

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04968 z dne 26. 10. 1995
pod št. vložka 1/26908/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5914744
Firma: ZAKRO Zakrajšek & Co., sto-

ritveno podjetje, d.n.o., Grosuplje
Skrajšana firma: ZAKRO Zakrajšek &

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

odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Veliko Mlačevo 29d
Ustanovitelja: Zakrajšek Aleš in Zakraj-

šek Nataša, oba Grosuplje, Veliko Mlačevo
29d, vstopila 23. 19. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zakrajšek Aleš, imenovan 23. 10. 1995,
direktorica Zakrajšek Nataša, imenovana 23.
10. 1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč.

Rg-25789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04955 z dne 26. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HIRAM WALKER AGEN-
CIES, trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Vurnikova 2, Ljubljana pod vložno
št. 1/22747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5742552
Firma:  ALLIED  DOMECO  AGEN-

CIES, trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  ALLIED  DOMECO
AGENCIES, d.o.o., Ljubljana.

Rg-25791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04937 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa K INŽINIRING, Podjetje
za gradbeni inžiniring, svetovanje in nad-
zor  ter  trgovino  na  debelo  in  drobno,
d.o.o., Ljubljana, Srebrničeva 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05017/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5423988
Sedež: Ljubljana, Parmova 51

Rg-25792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04929 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SYPRA, d.o.o., Sistemi pro-
cesne avtomatizacije, Stegne 21, Ljublja-
na, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06733/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5385466
Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1995: 312

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-

ljenje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom;.... Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti;742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-25794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04921 z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/26885/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920558
Firma: TTO, d.o.o., tehnološko trans-

portna oprema, Podvine 11, Zagorje ob
Savi

Skrajšana firma: TTO, d.o.o., Zagorje
ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagorje ob Savi, Podvine 11
Osnovni kapital: 2,857.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Jožef, Zagorje ob

Savi, Prečna pot 16, vstop 2. 10. 1995, vlo-
žek 1,654.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pečnik Peter, Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta št. 54a, vstop 2. 10. 1995, vložek
1,203.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Vidmar Jožef, imenovan 2. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Pečnik Peter,
imenovan 2. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995: 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
602 Drug kopenski promet; 742 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-25795

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04918 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa M-BOH, trgovina z živil-
skimi in neživilskimi izdelki, d.o.o., Dob,
Ljubljanska  9,  Dob,  pod  vložno  št.
1/19910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5665400
Osnovni kapital: 132,892.078 SIT

Rg-25796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04917 z dne 24. 10. 1995 pri
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subjektu vpisa CETIX, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cheng-
dujska  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/17306/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo deleža, družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5605164
Ustanovitelja: Stipić Danilo, vstop 23.

10. 1993 in Stipić Cvetka, vstop 30. 9. 1995,
oba Ljubljana, Chengdujska 2, vložila po
1,274.115 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-25799

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04905 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  STANHOME  TRADING
COMPANY, d.o.o., Ljubljana, trgovinsko
podjetje,  Trubarjeva  5,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/09773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo direktorja in
imenovanje prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5435099
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Štader Josip, razrešen 10. 10. 1995; di-
rektor Križman Gorazd, imenovan 10. 10.
1995, Ljubljana, Brodarjev trg 13, zastopa
družbo samostojno v poslih do višine tolar-
ske protivrednosti DEM 30.000, obračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije, ve-
ljavnem na dan posla. V vseh ostalih prime-
rih direktor zastopa družbo skupaj s proku-
ristom; prokurist Rogers John West,
Westfield, 333 Western Avenue, imenovan
10. 10. 1995.

Rg-25800

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04901 z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/26884/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920507
Firma: RAZUM, poslovno svetovanje,

d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: RAZUM, d.o.o., Vrh-

nika
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Lošca 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krašovec Ivana Nevenka,

vložek 735.000 SIT in Krašovec Anton,
vložek 765.000 SIT, oba Vrhnika, Lošca
38, vstopila 20. 9. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krašovec Anton, imenovan 20. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1995:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-25801

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04878 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/26895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918669
Firma: PRINČIČ VIZUALNE KOMU-

NIKACIJE, družba za tržne in vizualne
komunikacije, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PRINČIČ VIZUAL-
NE KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Zlatek 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prinčič Živorad, Ljubljana,

Parmova 20, vstop 3. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prinčič Živorad, imenovan 3. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti;  9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; .... Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-25802

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04822 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DITTA TRADE, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Hacquetova 9, Ljubljana pod vložno št.
1/23204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5854911
Ustanoviteljica: Novak Vlasta, izstop 29.

9. 1995; Tatič Zdenka, Ljubljana, Zvezda 3,
vstop 29. 9. 1995, vložek 1,624.516 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Vlasta, razrešena 29. 9. 1995;
direktorica Tatič Zdenka, imenovana 29. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25803

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04753 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GRAFIN, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Kamnik, Samo-
stanska ul., 12, Kamnik, pod vložno št.
1/03611/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313473
Firma: GRAFIN, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Preserje pri Radom-
ljah

Skrajšana firma: GRAFIN, d.o.o., Pre-
serje pri Radomljah

Sedež: Preserje pri Radomljah, Vaška
pot 17b

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; .... Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 742 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-25807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04694 z dne 5. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5918251
Firma: DAHOJA Hostnik & Co., infor-

macijske in računovodske storitve, d.n.o.,
Ulica 28. maja 61, Ljubljana

Skrajšana firma: DAHOJA Hostnik &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica 28. maja 61
Ustanovitelja: Hostnik Janez in Hostnik

Darinka, oba Ljubljana, Ulica 28. maja 61,
vstopila 2. 10. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Hostnik Janez, imenovan 2. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; zastopnica Hostnik Da-
rinka, imenovana 2. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; .... Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; ... Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
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Rg-25809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04674 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DOTS RECORDS, trgovi-
na in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska  48,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep 6007/94 - spremembo
ustanoviteljev in izbris članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5698456
Ustanovitelj: Domicelj Tomaž, Ljublja-

na, Vošnjakova 9, vstop 19. 10. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Techtron International Limited, iz-
stop 25. 4. 1994; Savinek Miha, izstop 25.
4. 1994.

Člani nadzornega sveta: Techtron Inter-
national Limited in Domicelj Tomaž, izsto-
pila 25. 4. 1994.

Rg-25810

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04636 z dne 27. 10. 1995
pod št. vložka 1/26918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5913705
Firma:  GONG  ŠARAC,  storitve,  go-

stinstvo in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: GONG ŠARAC, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 73
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Šarac Mihailo in Šarac Dar-

ko, oba Ljubljana, Linhartova cesta 7, vsto-
pila 16. 9. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šarac Mihailo, imenovan, 16. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7440 Ekonomska propaganda;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-25811

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04631 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CONTO, Podjetje za raču-
novodske, knjigovodske in računalniške
storitve  ter  obdelavo  podatkov,  d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 30, sedež: Letališka
30, Ljubljana, pod vložno št. 1/07787/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5403430
Firma: CONTO INŽENIRING, storitve,

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Letališka 30.

Rg-25813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04564 z dne 20. 9. 1995 pri

subjektu vpisa BATA, d.o.o., uvoz in iz-
voz, Ljubljana, Metelkova 7a, sedež: Me-
telkova  7a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/26002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča dopolnitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5866219
Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 6021

Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Rg-25814

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04513 z dne 28. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26794/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913497
Firma: NEPREMIČNINE, STOPAR &

STOPAR, d.n.o, podjetje za trgovino in
posredovanje

Skrajšana  firma:  NEPREMIČNINE,
STOPAR & STOPAR, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 15
Ustanovitelja: Stopar Egon in Stopar Nu-

ša, oba Ljubljana, Dunajska 15, vstopila
6. 9. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Stopar Egon, imenovan 6. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Stopar Nuša, imenovana 6. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-25815

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04499 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SOL INTERNATIONAL,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Riharje-
va 15, Ljubljana, pod vložno št. 1/15013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5571162
Sedež: Ljubljana, Bežigrad 15.

Rg-25816

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04471 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa M. GARBAS & Co., d.n.o.,
podjetje za projektiranje, inženiring, pro-
izvodnjo in trgovino, Ljubljana, Trnov-
ski  pristan  36,  sedež:  Trnovski  pristan
36b, Ljubljana, pod vložno št. 1/26617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopol-
nitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5908256
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-25818

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04413 z dne 12. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26712/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913250
Firma: SAŠ Evropa Eco Servis, družba

za čiščenje, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SAŠ-EES, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 8
Osnovni kapital: 2,132.000 SIT
Ustanovitelja: Servis AŠ, inženiring in

gradbeništvo, d.o.o., Komenda, Zadružna
ulica 28, vstop 21. 8. 1985, vložek 1,066.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Samara-
džija Aleš, Ljubljana, Trubarjeva 81, vstop
21. 8. 1995, vložek 1,066.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samardžija Aleš, imenovan 21. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-25820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04404 z dne 19. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  GAMBIT  –  CONSUL-
TING, intelektualne storitve, d.o.o., Sav-
ska 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/24478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
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spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5799589

Firma: MEGAMAX, trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106
Osnovni kapital: 2,350.000 SIT

Ustanovitelji: PBM, družba za proizvod-
njo, trženje in servisiranje računalniške in
akustične opreme, d.d., Ljubljana, Pražako-
va 6, vstop 30. 8. 1995, vložek 783.333 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; HERMES
PLUS, računalniški in merilni sistemi, d.d.,
Ljubljana, Celovška 73, vstop 30. 8. 1995,
vložek 783.333 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GAMBIT TRADE, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Savska 3, vstop
16. 11. 1992, vložek 783.334 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 2233
Ramnoževanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 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; 5164 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 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 prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

NOVO MESTO

Rg-350

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01717 z dne 11. 4. 1995
pri subjektu vpisa GPT, gradbeništvo in
inženiring, Novo mesto, d.o.o., sedež: Pri-
stava 4, Novo mesto, pod vložno št.
1/02983/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5723981
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tisov Jože, vstopil 19. 2.

1993, in Tisov Elizabeta, vstopila 26. 5.
1994, oba iz Novega mesta, Pristava 4, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-351

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01776 z dne 27. 3. 1995
pri subjektu vpisa TJT, trgovina in agro-
proizvodnja, Črnomelj, d.o.o., sedež: Za-
družna ul. 7, Črnomelj, pod vložno št.
1/03304/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5791073
Osnovni kapital: 1,751.200 SIT
Ustanovitelj: Burazer Tomaž, Črnomelj,

Planina 3, vstop 5. 5. 1993, vložek 1,751.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-352

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02788 z dne 23. 3. 1995
pri subjektu vpisa PADEŽ, Podjetje za
proizvodnjo, trgovinsko in gostinsko de-
javnost, d.o.o., Trebelno, sedež: Mirna vas
18, Trebelno, pod vložno št. 1/02382/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenika in zastop-
nika, povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5678854
Firma: GORPE, d.o.o., proizvodnja in

prodaja Šentrupert
Skrajšana firma: GORPE, d.o.o.
Sedež: Šentrupert, Draga 34
Osnovni kapital: 2,450.602 SIT
Ustanovitelja: Lamovšek Jože, izstop 30.

12. 1994; Gorišek Peter, Mokronog, Križni
vrh 2, vstop 30. 12. 1994, vložek 2,450.602
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lamovšek Jože, razrešen 30. 12.
1994; direktor Gorišek Peter, imenovan 30.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1995:
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0142 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 020 Gozdarstvo in goz-
darske storitve; 151 Proizvodnja, predelava
in konzerviranje mesa in proizvodnja me-
snih izdelkov; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512

Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 183 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih lese-
nih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiš-
ke storitve.

Rg-353

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01838 z dne 21. 3. 1995
pri subjektu vpisa PRENOVA, podjetje za
izdelovanje vseh vrst kovinskih izdelkov
in trgovina na drobno z lastnimi izdelki,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Košenice 66,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00970/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, izstop družbenika, spre-
membo zastopnika – izbris družbenika, ki je
izstopil ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5373611
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelja: Pureber Janez, Novo me-

sto, Košenice 66, vstop 31. 3. 1990, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pureber Silva, izstop 31. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Pureber Silvi, ki je bila razreše-
na 31. 5. 1994.

Rg-354

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01019 z dne 8. 3. 1995
pri subjektu vpisa STIK, proizvodnja, tr-
govina in inženiring, Mirna peč, d.o.o.,
sedež: Jablan 24, Mirna peč, pod vložno
št. 1/02158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5745071
Osnovni kapital: 2,008.000 SIT
Ustanovitelj: Udovč Franc, Mirna peč,

Jablan 24, vstop 24. 12. 1991, vložek
2,008.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-355

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01054 z dne 2. 3. 1995
pri subjektu vpisa RENOVA, storitve, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., Novo me-
sto, sedež: Cegelnica 46, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02086/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5845629
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mokotar Stanislav in Mo-

kotar Vanja, oba iz Novega mesta, Seidlova
66, vstopila 9. 1. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-356

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01135 z dne 14. 4. 1995
pri subjektu vpisa KOMUNALA TREBN-
JE, p.o., sedež: Goliev trg 9, Trebnje, pod
vložno št. 1/00264/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo kapitala, uskladitev dejavnosti
in nadzorni svet ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in ZGJS s temile po-
datki:

Matična št.: 5243858
Firma: KOMUNALA TREBNJE, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA TREB-

NJE, d.o.o.
Osnovni kapital: 377,873.000 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Treb-

nje, Trebnje, Goliev trg 5, vstop 2. 3. 1994,
vložek 377,873.000 SIT, odgovornost: os-
talo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jarc Pavel, Mirna, Zabrje 15, imenovan
15. 10. 1992, zastopa družbo brez omejitev,
predhodno soglasje ustanovitelja pa potre-
buje v primeru sklepanja pravnih poslov v
vrednosti nad 10,000.000 SIT; zastopnik
Kos Janez Jurij, Trebnje, Jurčičeva 10, ime-
novan 16. 1. 1993, zastopa družbo brez ome-
jitev kot vodja kadrovske splošne službe,
predhodno soglasje ustanovitelja pa potre-
buje v primeru sklepanja pravnih poslov v
vrednosti nad 10,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Kržič Branka,
Lavriha Fani, Valenčič Štefan, Kos Janez
Jurij, Mejaš Marjan in Žalec Rezka, vstopili
29. 6. 1990.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1995: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
6024 Cestni tovorni promet; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 9000 Storitve javne higiene; 9304
Pogrebne storitve.

MARIBOR

Rg-4028

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00403 z dne 10. 7. 1995 pod
vložno št. 1/09546/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899591
Firma:  IPSO,  RUS  IN  IGLIČ  TER

DRUGI, družba za raziskovanje in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: IPSO, RUS IN IGLIČ
TER DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Maistrova ulica 8/a
Osnovni kapital: 1.500 SIT
Ustanovitelja: Rus Andrej in Iglič Haj-

deja, oba iz Ljubljane, Ljubejeva ulica 1,
vstopila 23. 9. 1994, vložila po 750 SIT,
odgovornost: odgovarajata s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Rus Andrej, imenovan 23. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Iglič Hajdeja, imenovana 23. 9. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Ig-
lič Lucija, imenovana 23. 9. 1994, Maribor,
Maistrova ulica 8/a.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995:
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n. 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic.

Rg-4029

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00798 z dne 4. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SORGER, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Borova vas 20,
Maribor, pod vložno št. 1/02169/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5906920
Firma: AVTO PODJETJE DRAGO, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AP DRAGO, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Hinka Nučiča 5
Osnovni kapital: 1.502.350 SIT
Ustanovitelj: Sorger Miroslav in Sorger

Antonija, oba izstopila 3. 7. 1995; Stojnić
Dragomir, Maribor, Ulica Hinka Nučiča 5,
vstop 3. 7. 1995, vložek 1.502.350 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sorger Miroslav, razrešen 3. 7. 1995;
direktor Stojnić Dragomir, imenovan 3. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1995: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja

drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3110 Proi-
zvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5142 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 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; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6022 Storitve takstistov; 6311 Pre-
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kladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnost, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji orožja in stre-
liva.

Rg-4027

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02041 z
dne 28. 12. 1994 pri subjektu vpisa HOLC
IN LOPERT, družba za posredovanje v
poslih zavarovanja, d.o.o., pod vložno št.
1/04628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5550041
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelja: Holc Gabrijela in Holc

Miran, oba iz Maribora, Pajkova ulica 11,
vstopila 15. 11. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Holc Gabrijela, imenovana 15. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Holc Miran, imenovan 23. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-4030

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00410 z dne 4. 5. 1995 pod
vložno št. 1/09487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871620
Firma: WFK, družba za orodjarstvo,

modelarstvo in predelavo plastičnih mas,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Gasilska 3
Osnovni kapital: 2.348.600 SIT
Ustanovitelji: Rauter Peter, Maribor,

Gosposvetska cesta 47, vstop 15. 3. 1995,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sedmak Vojko, Maribor, Ulica kneza
Koclja 31, vstop 15. 3. 1995, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pivec Mi-
lan, Maribor, Ulica Staneta Severja 11, vs-
top 15. 3. 1995, vložek 120.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; WFK, G.m.b.H.,
Hornstein, Avstrija, Industriegasse 1/8, vs-
top 15. 3. 1995, vložek 1.788.600 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; J. & R. Wagner
G.m.b.H., Hornstein, Avstrija, Industriegas-
se 1/8, vstop 15. 3. 1995, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rauter Peter, imenovan 15. 3. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da sklepa po-
sle do 1.000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-

kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2710 Proizvodnja železa, jekla, feroz-
litin po standardih ECSC; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-4031

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04861 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TRINKO, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o, Hočko Pohorje
1/b, Hoče, pod vložno št. 1/01628/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in usladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5342279
Osnovni kapital: 1.604.615,52 SIT
Ustanovitelja: Trinko Zdenka in Trinko

Zoran, oba iz Hoč, Hočko Pohorje 1/b, vsto-
pila 6. 3. 1990, vložila po 802.307,76 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-4032

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00087 z dne 21. 2. 1995 pod
vložno št. 1/09439/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891426
Firma:   LESOTRADE,   proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Flisova ulica 3
Osnovni kapital: 1.590.376 SIT
Ustanovitelj: Pauko Bojan, Hoče, Fliso-

va ulica 3, vstop 30. 1. 1995, vložek
1.590.376 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pauko Bojan, imenovan 30. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Čačič Marina, Ruše, Log 102, imenovana
30. 1. 1995; prokuristka Pauko Albina, Ho-
če, Flisova ulica 3, imenovana 30. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Lesno stavbarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proiz-
vodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proiz-
vodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3630 Proiz-
vodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proiz-
vodnja izdelkov za šport; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proiz-
vodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi, gospo-
dinjskimi radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov (ba-
ri); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Agencije za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
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ške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-4033

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/05179 z
dne 31. 12. 1994 pri subjektu vpisa
ANALAR, trgovina, posredništvo, sveto-
vanje, storitve in turizem, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/07976/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti ter us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5765935
Dejavnost, vpisana dne 3. 1. 1995: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov (bari); 6022 Taksi;
6023 Drug kopenski potniški prevoz; 6024
Cestni tovorni prevoz; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Agencije za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-4034

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/05076 z
dne 29. 12. 1994 pod vložno št. 1/09400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Firma: POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.
Pravnoog. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Slomškov trg 10
Osnovni kapital: 100.000.000 SIT
Ustanovitelj: Vlada Republike Sloveni-

je, Ljubljana, vstop 9. 12. 1994, vložek
100.000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgorelec Alfonz, imenovan 15. 12.
1994, Maribor, Koroška 116, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za pravni promet z ne-
premičninami in za sklepanje pogodb nad
240,000.000 SIT, potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995:
6411 Javne poštne storitve; 6420 Teleko-
munikacije; 7210 Svetovanje o računalniški
strojni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s
programsko opremo; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane z bazami
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6023
Drug kopenski potniški prevoz; 6024 Cest-
ni tovorni prevoz; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-4035

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00162 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MESGRAD, gradbeno, go-
stinsko in trgovinsko podjetje, d.o.o., Pe-
snica 24/a, Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/03825/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485312
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Mezgec Srečko, imenovan 11. 2.
1991, Maribor, Konšakova ulica 44, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Žvi-
kart Aleksandra, imenovana 10. 5. 1994,
Pesnica pri Mariboru, Pesnica 24; prokurist
Mezgec Srečko, imenovan 18. 1. 1995, Pe-
snica pri Mariboru, Pesnica 24.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanja apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnin in kamnin, d.n.; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-

izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materiralom, napavami za ogrevanje;
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5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Rg-4036

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04735 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa NOVA
KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d.,
pod vložno št. 1/09242/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča znižanje osnovnega ka-
pitala ter pripojitev Komercialne banke No-
va Gorica, d.d., spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5860580
Osnovni kapital: 5.600,000.000 SIT
Upniki lahko v 6 mesecih prijavijo dos-

pele terjatve, kolikor jih Nova Kreditna ban-
ka Maribor, d.d., ne bi plačala.

Dejavnost: sprejemanje vseh vrst denar-
nih vlog pravnih in fizičnih oseb; dajanje in
najem kreditov; opravljanje poslov plačil-
nega prometa; odkup čekov in menic; po-
slovanje s tujimi plačilnimi sredstvi; izdaja-
nje vrednostnih papirjev in kreditnih kartic;
nakup in prodaja ter upravljanje z vrednost-

nimi papirji domačih in tujih izdajateljev;
prevzem in izdaja poroštev in garancij ter
sprejemanje drugih obveznosti za svoje ko-
mitente, ki se lahko izpolnjujejo v denarju;
nakup in izterjava terjatev; hramba vred-
nostnih papirjev in drugih vrednosti.

SLOVENJ GRADEC

Rg-4091

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/005463 z dne 10. 11.
1995 pri subjektu vpisa BENEVID, splo-
šno proizvodno storitveno podjetje, d.o.o.,
Ribiška pot 7, Dravograd, pod vložno št.
1/05709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639913

Firma: BENEVID, družba za proizvod-
njo in storitve, d.o.o.

Osnovni kapital: 1.500.000 SIT

Ustanovitelja: Ribarič Vladimir in Riba-
rič Vladimira oba iz Maribora, Krčevinska
115, vstopila 28. 1. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-4092

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04460 z dne 7. 11. 1995
pri subjektu vpisa VIMER, trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Trg
svobode 18, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/08599/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo, spremembo firme, se-
deža, družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5774454

Firma: PORI IN OSTALI-VIMER, tr-
govsko, storitveno in proizvodno podjet-
je, d.n.o.

Skrajšana firma: PORI IN OSTALI-VI-
MER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prevalje, Glavarstvo 10
Ustanovitelji: Merkač Vinko, izstopil 10.

10. 1994; Pori Leonard, Prevalje, Glavars-
tvo 10, vstop 10. 10. 1994, vložek 33.333,34
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Prodanovič Vojka, Prevalje,
Glavarstvo 10, vstop 10. 10. 1994, vložek
33.333,33 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Tavčar Mitja, Dom-
žale, Cankarjeva 4, vstop 10. 10. 1994, vlo-
žek 33.333,33 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Merkač Vinko, razrešen 10. 10. 1994;
družbenik Pori Leonard, imenovan 10. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev in posa-
mično; družbenica Prodanovič Vojka, ime-
novana 10. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev in posamično; družbenik Tavčar
Mitja, imenovan 10. 10. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev in posamično.

Rg-4093

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s skle-
pom Srg št. 94/04875 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FONIO, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Javornik
41, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/03362/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5466458
Dosedaj vpisana dejavnost, se razširi ta-

ko, da se dodajo nove dejavnosti: storitve
finančnega zakupa (leasing); finančno sve-
tovanje; storitve menjalnic in zastavljalnic.

Dejavnost družbe v notranjem prometu
se tako odslej glasi: trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi; trgovinna
na drobno in debelo z živilskimi proizvodi;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; zastopanje v
prometu blaga in storitev; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; prevoz potni-
kov s taksi avtomobili; gostinske storitve
prehrane; druge gostinske storitve; turistič-
no posredovanje; proizvodnja opeke in stre-
šnikov; proizvodnja predizdelanih gradbe-
nih elementov; storitve finančnega zakupa
(leasing); finančno svetovanje; storitve me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-4094

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06212 z dne 3. 11. 1995
pri subjektu vpisa KAJŽA CENTER, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Troblje 8, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04496/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5538041
Firma: AVTO & KAJŽA CENTER, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  AVTO  &  KAJŽA

CENTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1.732.093 SIT
Ustanovitelj: Logar Miroslav, Slovenj

Gradec, Pameče 133, vstop 29. 8. 1991, vlo-
žek 1.732.093 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
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Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve takstistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe.

Rg-4095

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06502 z dne 20. 11. 1995
pri subjektu vpisa MATOLES, prevozno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Legen 125, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
pod vložno št. 1/03079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5439566
Osnovni kapital: 7.687.600 SIT
Ustanovitelj: Mulec Darko, Šmartno pri

Slovenj Gradcu, Legen 20, vstop 3. 10.
1990, vložek 7.687.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-4096

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04399 z dne 18. 9. 1995
pri subjektu vpisa KOLDING, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Brdinje 34/a, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/08600/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5784484
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanoviteljica: Košeljnik Vilma, Ravne

na Koroškem, Brdinje 34/a, vstop 27. 5.
1993, vložek 1.500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-4097

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05830 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa NAGOR, športno turi-
stično trgovsko podjetje, d.o.o., Trg 2/a,
Prevalje, pod vložno št. 1/04085/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5507740
Firma: NAGOR, trgovina, gostinstvo

in turizem, d.o.o.
Osnovni kapital: 1.508.000 SIT

Ustanovitelja: Navodnik Ahac, Ravne na
Koroškem, Kotlje 90, vstop 23. 4. 1991,
vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gorenšek Tomaž, Ravne na Koroš-
kem, Na Šancah 64, vstop 23. 4. 1991, vlo-
žek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Navodnik Ahac, imenovan 23. 4. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; Gorenšek To-
maž, razrešen kot namestnik direktorja dne
22. 12. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4098

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03641 z dne 30. 8. 1995
pri subjektu vpisa OPTIMA, storitveno
podjetje, d.o.o., Gozdarska pot 15, Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/03740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5480779
Osnovni kapital: 1.522.572 SIT
Ustanovitelja: Rac Igor, Ravne na Ko-

roškem, Gozdarska pot 15, vstop 11. 1.
1991, vložek 1.327.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Medved Bojan, Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 4, vstop 11. 1. 1991, vlo-
žek 195.322 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rac Igor, imenovan 11. 1. 1991, zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Medved
Bojan, razrešen 28. 5. 1994 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dosedaj vpisana dejavnost se razširi ta-
ko, da se doda: izgradnja plinovodnih siste-
mov – investicijski, finančni, projektivni in
izvajalski inženiring; vzdrževanje plinovod-
nih sistemov; vodenje katastra plinovodne
infrastrukture in urejanje zemljiško-knjiž-
nih odnosov ter upravno-pravnih zadev v
zvezi z gradnjo in vzdrževanjem plinovod-
nih sistemov; tehnično svetovanje v zvezi z
uporabo plina.

Dejavnost družbe se tako v celoti odslej
glasi: proizvodnja polizdelkov in izdelkov
iz lesa, kovin, stekla, keramike, tekstila, vol-
ne, umetnih mas in kombinacij teh izdel-
kov; proizvodnja in predelava kmetijskih
proizvodov s področja poljedelstva, sadjars-
tva in živinoreje; visoka gradnja, nizka grad-
nja in hidrogradnja, zaključna dela v grad-
beništvu; prevoz potnikov in blaga v cest-
nem prometu; gostinske storitve nastanitve,
prehrane in druge gostinske storitve, turi-
stično posredovanje; gospodarjenje, uprav-
ljanje, vzdrževanje in varovanje poslovnih
in drugih objektov, storitve čistilnega servi-
sa; urejanje naselja in prostora (urejanje
stavbnega zemljišča), prenos in distribucija
plina, proizvodnja in distribucija toplote, od-
našanje, odlaganje in predelava odpadkov;
menjalniški posli, storitve reklame in eko-
nomske propagande, komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev, storitve tržnic na debelo in drobno,
notranja špedicija, posredništvo, komisijski
posli na področju prometa blaga in prometa,
prostorsko in urbanistično planiranje in pro-
jektiranje, projektiranje gradbenih objektov

in drugo projektiranje, inženiring, izmera in
kartiranje zemljišča, ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve, prirejanje sej-
mov in razstav, knjigovodske storitve in ob-
delava podatkov, prevajalske storitve; izo-
braževanje za pridobivanje posebnega zna-
nja (tujih jezikov); trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo; zastopanje, posredovanje v zuna-
njetrgovinskem prometu blaga in storitev,
uvoz, izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; izgradnja plinovodnih sistemov – in-
vesticijski, finančni, projektivni in izvajal-
ski inženiring; vzdrževanje plinovodnih si-
stemov; vodenje katastra plinovodne infra-
strukture in urejanje zemljiškoknjižnih
odnosov ter upravno-pravnih zadev v zvezi
z gradnjo in vzdrževanjem plinovodnih si-
stemov; tehnično svetovanje v zvezi z upo-
rabo plina.

Rg-4099

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03382 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa FEROTON, storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Zgornji kraj 14, Prevalje, pod vložno št.
1/05432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5597285
Osnovni kapital: 1.508.000 SIT
Ustanovitelj: Navodnik Anton, Ravne na

Koroškem, Kotlje 90, vstop 22. 2. 1994,
vložek 1.508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-4100

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04398 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa RESULT, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Stržovo 52, Mežica, pod vložno št.
1/04257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5511348
Osnovni kapital: 1.503.750 SIT
Ustanovitelj: Plešnik Janko, Mežica, Str-

žovo 52, vstop 12. 6. 1991, vložek 1.503.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: montaža
stavbnih elementov in njihovih sestavnih de-
lov; servisiranje in vzdrževanje objektov,
strojev in naprav.

Dejavnost družbe se odslej glasi: proiz-
vodnja: izdelkov in polizdelkov iz lesa, ko-
vin in umetnih mas; vseh vrst pohištva iz
vseh materialov; izdelkov domače obrti;
projektiranje strojev in naprav; storitve: sto-
ritve finančnega svetovanja; organiziranje
športnih, kulturnih in kulturnoizobraževal-
nih javnih prireditev; storitve reklame in
propagande; storitve marketinga; poslovna
in komercialna posredovanja; prevozi oseb
in tovora v cestnem prometu; gostinske sto-
ritve: kavarne, krčme, točilnice in bari: or-
ganiziranje seminarjev in izobraževalnih te-
čajev; svetovanje in posredovanje pri pro-
daji, nakupu, menjavi in najemu premičnin
in nepremičnin; montaža stavbnih elemen-
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tov in njihovih sestavnih delov; servisiranje
in vzdrževanje objektov, strojev in naprav;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi.

Rg-4101

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00092 z dne 16. 11. 1995
pri subjektu vpisa AVEKO, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Robindvor 119, Dravograd,
pod vložno št. 1/02323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388392
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnim
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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve takstistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih  strojev in opreme v najem,
d.n.; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonska propaganda.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.32 “trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki” se izpusti; “z medicinskimi izdel-
ki”; 74.12 “računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnost, davčno svetovanje” se
izpusti; “revizijske dejavnosti”; 74.14 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje” se izpusti;
“arbitaža in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci”.

Rg-4102

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06308 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa PISAR, administrativni
posli, d.o.o., Podgorje 83, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, pod vložno št. 1/04083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarski druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5851688
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanoviteljici: Verčkovnik Vladimira,

Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 44,
vstop 25. 1. 1991, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Grešovnik Boža,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 83,
vstop 25. 1. 1991, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializirnih prodajalnah; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” se izpusti “revi-
zijske dejavnosti”.

Rg-4103

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05056 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa ŠAC, trgovina, uvoz-
izvoz, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ob
Suhi 4/d, Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/08529/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5778123
Osnovni kapital: 1.612.049 SIT
Ustanovitelj: Šteharnik Štefan, Ravne na

Koroškem, Ob Suhi 4/d, vstop 22. 6. 1993,
vložek 1.612.049 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-4104

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00117 z dne 22. 8. 1995
pri subjektu vpisa FEROTON, storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Zgorni kraj 14, Prevalje, pod vložno št.
1/05432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5597285
Sedež: Ravne na Koroškem, Dobja vas

121
Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5111 Posrednišvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 51462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in kemičnimi sredstvi;
51463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje” se izpusti “re-
vizijske dejavnosti”.

Rg-4105

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/02837 z dne 5. 4 .1995
pri subjektu vpisa CO CARINTIA, podjet-
je za turizem in gostinstvo, d.o.o, Polje 5,
Prevalje, pod vložno št. 1/01916/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5518199
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelj: Murko Maksimiljan, Pre-

valje, Polje 5, vstop 14. 12. 1989, vložek
1.500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4106

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05931 z dne 18. 10. 1995
pri subjektu vpisa ROSS, podjetje za pre-
delavo živalskih in naravnih vlaken,
d.o.o., Meža 56, Dravograd, pod vložno št.
1/04122/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5513448

Osnovni kapital: 2.143.092 SIT

Ustanovitelji: Krenker Jožef, Slovenj
Gradec, Gmajna 20/a, vstop 19. 6. 1991,
vložek 714,364 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Grah Jože, Slovenj Gradec, Kreševa
24, vstop 19. 6. 1991, vložek 714.364 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Thor Brigitte,
Schladming, Roseggerstrasse 263, vstop
20. 2. 1992, vložek 714.364 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-4129

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05888 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa ELEKTROTIM, pod-
jetje za trgovino, inženiring in montažo,
d.o.o., Brdinje 3/a, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/03181/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5466466

Osnovni kapital: 1,575.190 SIT

Ustanovitelj: Žalig Janez, Ravne na Ko-
roškem, Brdinje 3/a, vstop 4. 12. 1990, vlo-
žek 1,575.190 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-4130

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00193 z dne 7. 12. 1995
pri subjektu vpisa TEKSTILNA INDUS-
TRIJA Otiški vrh, d.o.o., Otiški vrh 53,
Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno št.
1/00375/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, skrajšane fir-
me, pravnooganizacijske oblike, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5036577

Firma: TIO, tekstilna industrija Otiški
vrh, d.d.

Skrajšana firma: TIO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 679,549.000 SIT

Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 26. 10. 1995.
vložek 52,155.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 26. 10. 1995,
vložek 52,155.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova ulica 28, vstop 26. 10. 1995, vložek
215,.553.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 26. 10 1995, vložili 104,311.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 26. 10. 1995, vlo-
žili 208,622.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Ljubljana, vstop 26. 10. 1995,
vložek 46,753.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vergles Marjan, Dravograd, Vič 32,
razrešen 26. 10. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; članica uprave Jež Irena, Slovenj Gra-

dec, Tomšičeva 43, imenovana 26. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; članica upra-
ve Volčanšek Marija, Ravne na Koroškem,
Brdinje 89, imenovana 26. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lotrič Vida,
Rajnik Karla, Šmon Bojan, Žagar Ema in
Košutnik Manica, vsi vstopili 26. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proiz-
vodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proiz-
vodnja spodnjega perila; 1771 Proizvodnja
nogavic; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 51486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-4131

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00254 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa BIO TRG, podjetje za
trgovino, storitve in proizvodnjo bio hra-
ne, d.o.o., Tolsti vrh 98, Ravne na Koroš-
kem, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5434157
Osnovni kapital: 2.045.000 SIT
Ustanovitelji: Žagar Rozina, vstopila

12. 10. 1990; Žagar Branko, Žagar Dušan in
Žagar Ivan, vstopili 16. 3. 1993, vsi z Raven
na Koroškem, Tolsti vrh 98, vložili po
511.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-4132

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04876 z dne 11. 10. 1995
pri subjektu vpisa ALTO DIZAJN, podjet-
je za ahitektonsko projektiranje, dizajn,
inženiring, promet blaga in storitev in
proizvodnjo, d.o.o., Črneče 10, Dravo-
grad, pod vložno št. 1/08726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5786657
Osnovni kapital: 1.575.244 SIT
Ustanovitelja: Eminagič Mirza in Emi-

nagič-Bibezič Emira, oba iz Dravograda, Čr-
neče 10, vstopila 1. 5. 1993, vložila po
787.622 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Eminagič Mirza, imenovan 1. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Ledl Eva, imenovana 19. 9. 1995, Dravo-
grad, Vič 31.
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Rg-4133

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04529 z dne 16. 11. 1995
pri subjektu vpisa ULBRICH HIDROAV-
TOMATIKA, podjetje za hidravliko,
elektroniko in avtomatiko, d.o.o., Sv. Vid
26, Vuzenica, pod vložno št. 1/03108/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5432731
Ustanovitelja: Helbl Danilo, Vuzenica,

Sv. Vid 26, vstop 1. 10. 1990, vložek
5.486.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ulbrich Hans, A-2512 Tribuswinkel, Josef-
thalerstrasse 34, vstop 1. 10. 1990, vložek
10.972.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje; direk-
tor Helbl Danilo, imenovan 1. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Helbl Olga, Vuzenica, Sv. Vid 26, razreše-
na 15. 4. 1994 in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4134

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00182 z dne 2. 11. 1995
pri subjektu vpisa MAJA, brivsko frizer-
sko podjetje, p.o., Glavni trg 41, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/00569/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, skrajšane firme, pravnoorganiza-
cijske oblike, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, zastopnikov in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5067529
Firma: MAJA, brivsko frizersko pod-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2.029.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
13. 7. 1995, vložek 406.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 2, vstop 13. 7.
1995, vložek 203.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vstop 13. 7. 1995, vložek 203.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Camlek
Andreja, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tu-
riška vas 21, vstop 13. 7. 1995, vložek
113.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kac Olga, Slovenj Gradec, Gmajna 6, vstop
13. 7. 1995, vložek 141.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Keber Zdenka, Muta,
Ulica Lackovega odreda 13, vstop 13. 7.
1995, vložek 113.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kotnik Urška, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, Šmartno 60, vstop 13. 7. 1995,
vložek 28.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pokeršnik Mateja, Slovenj Gradec,
Heroja Vrunča 3, vstop 13. 7. 1995, vložek
57.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Po-
ri Bernarda, Slovenj Gradec, Heroja Vrunča
3, vstop 13. 7. 1995, vložek 113.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Smrtnik Boja-
na, Mislinja, Dovže 15/a, vstop 13. 7. 1995,
vložek 57.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sterle Anica, Slovenj Gradec, Mai-
strova 11, vstop 13. 7. 1995, vložek 226.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kadiš Šte-
fanija, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh
154/a, vstop 13. 7. 1995, vložek 198.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Keber
Branka, Slovenj Gradec, Šolska ulica 6,
vstop 13. 7. 1995, vložek 57.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Plešej Zdenka, Slo-
venj Gradec, Prešernova 46, vstop 13. 7.
1995, vložek 57.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Uršej Alenka, Slovenj Gradec,
Heroja Ronka 16, vstop 13. 7. 1995, vložek
57.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Djokaj Anica, razrešena 30. 5.
1995; direktorica Sterle Anica, imenovana
30. 5. 1995, Slovenj Gradec, Maistrova 11,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1995: 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki.

Rg-4135

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04220 z dne 30. 8. 1995
pri subektu vpisa EL-KK, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Žerjav 18, Črna
na Koroškem, pod vložno št. 1/04125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, tipa zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5510392
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelja: Kompan Alojz, Črna na

Koroškem, Rudarjevo 17, vstop 29. 4. 1991,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kligl Venčeslav, Črna na Koroškem,
Center 21/b, vstop 29. 4. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kompan Alojz, imenovan 29. 4. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Kligl Venčeslav, razrešen 22. 6. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-4136

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05102 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa ETIK, uvoz, izvoz, trgo-
vina, design, d.o.o., Ob Suhi 7/a, Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/05206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka ter uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5602971
Osnovni kapital: 1.511.349 SIT
Ustanovitelja: Golob Jana in Zamernik

Borut, oba z Raven na Koroškem, Ob Suhi
17/a, vstopila 4. 2. 1992, vložila po
755.674,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zamernik Borut, imenovan 4. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; Golob Jana,
razrešena kot namestnica direktorja in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.
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PROF. DR. ALBIN IGLIČAR

TEME IZ SOCIOLOGIJE PRAVA
SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Med družbene pojave, ki nas spremljajo od rojstva do smrti, lahko uvrstimo tudi pravo,

začenja svojo novo knjigo profesor ljubljanske pravne fakultete za predmeta sociologija

prava in zakonodajni proces. Čeprav je knjiga namenjena predvsem študentom, ponuja

mnogo tem za razmišljanje tudi vsem, ki se neposredno ali posredno srečajo z vpraša-

njem, kakšni so odnosi med družbo in pravom.

Na primer: v knjigi so podatki iz raziskave o poznavanju in vrednotenju prava in pravnih

inštitucij. Povedo nam, da le četrtina prebivalcev Slovenije bolje pozna katerega od

zakonov, da jih le tretjina ve, kdo sprejema zakone, ali da jih le desetina prebira Uradni list

Republike Slovenije.

Cena 3990 SIT (10343)

DR. MIHA TRAMPUŽ

AVTORSKO PRAVO IN LIKOVNA
UMETNOST

PRIMERJALNOPRAVNA RAZISKAVA

Avtorsko pravo je bilo dolga desetletja pastorek slovenske zakonodaje. Lani je državni

zbor sprejel zakon o avtorski in sorodnih pravicah, z letošnjo pomladjo pa prihaja na

slovenski knjižni trg primerjalnopravna raziskava o avtorskem pravu, ki je bila tudi

izhodišče mnogih zakonskih rešitev. Kakor je v predgovoru zapisal prof. dr. Jože Straus s

Planckovega inštituta, se avtor dela kot imeniten poznavalec in ljubitelj likovne ustvarjal-

nosti pri izbiri teme za doktorsko dizertacijo ni naključno odločil za primerjalnopravno

raziskavo varstva del likovnih umetnosti. Svoje delo pa je napisal tako, da daje bralcu tudi

splošne informacije, ki so potrebne za razumevanje modernega avtorskega prava.

Z izidom knjige je v slovenskem prostoru vsaj delno zapolnjena strokovna praznina na

pravnem področju, ki glede na gospodarski pomen tako imenovanih “Copyright indus-

tries” prav v zadnjih letih doživlja izreden razvoj.

Cena 3360 SIT (10347)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Prof. dr. Franc Grad, doc. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Ivan Kristan,
prof. dr. Ciril Ribičič

DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE
DRUGA SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Prva izdaja učbenika Državna ureditev Slovenije je bila razprodana v dobrem letu dni. Ta

podatek potrjuje, da se je knjiga uveljavila kot temeljno strokovno delo s področja ustavne

ureditve. Spremenjena in dopolnjena izdaja prinaša mnogo vsebinskih novosti. Razvoj

državne ureditve, pravni viri državne ureditve, razmerja med temeljnimi državnimi orga-

ni, varuh človekovih pravic, računsko sodišče in centralna banka so naslovi novih poglav-

ij. Večino drugih so avtorji dopolnili zaradi novih teoretičnih spoznanj na tem področju.

Na drugačno vsebinsko podobo knjige pa je vplival tudi sprejem mnogih novih predpisov.

V predgovoru knjige njeni avtorji - učitelji ljubljanske pravne fakultete poudarjajo, da bi

ob vseh novostih to knjigo lahko uvrstili kar med nova dela. Iz prve knjige je ohranjen le

metodološki pristop pri obdelavi snovi, ki so ga dobro sprejeli tako študentje prava in

drugih fakultet, pripravniki v državni upravi ter pravosodju kot tudi številni strokovnjaki v

državnih organih in organih lokalne samouprave. Predvsem tem je delo Državna ureditev

Slovenije namenjeno tudi v prihodnje.

Cena 5460 SIT (10340)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


