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Sodni register

CELJE

Rg-11602

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00552 z dne 30. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa VECTRONIA, podjetje za
glasbeno, propagandno in založniško de-
javnost, d.o.o., Celje, Klanjškova 18, pod
vložno št. 1/04949/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o., povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega vložka,
spremembo firme, sedeža in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5693217
Firma: VECRONIA, organizacija in iz-

vedba multimedijskih projektov, d.o.o.,
Celje, Miklošičeva 1

Skrajšana  firma:  VECRONIA,  d.o.o.,
Celje, Miklošičeva 1

Sedež: Celje, Miklošičeva 1
Osnovni kapital: 3,925.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Franz, Celje,

Klanjškova 18, vstop 13. 10. 1992, vložek
3,925.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocijan Oskar, izstop 8. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kocijan Oskar, razrešen 8. 4. 1994.

Rg-20226

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00366 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  VEPLAS,  velenjska  plastika,
d.o.o., Velenje, Štrbenkova 1, pod vložno
št. 1/00491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5099021
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 3. 1995,
vložek 75,067.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1995: 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; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-20321

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00435 z dne 11. 7. 1995 pri sub-

jektu vpisa KHODARY, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Tabor, Tabor 15,
Tabor, pod vložno št. 1/02045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5413842

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 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; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 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; 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; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 vse razen: revi-
zijskih dejavnosti.

Rg-26788

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02537 z dne 21. 11. 1995 pod št.
vložka 1/0347/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izbris družbe iz registra zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5563640
Firma:  MARINC,  trgovsko  in  pro-

izvodno  podjetje,  d.o.o.,  Prebold  74/a,
Prebold

Skrajšana firma: MARINC, d.o.o., Pre-
bold

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prebold, Prebold 74/a
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Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 23. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku;
obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe sta prevzela družbenika: Ma-
rinc Fanika, stan. Prebold 74/a, Prebold in
Marinc Karel, stan. Prebold 74/a, Prebold.

Rg-27588

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00065 z dne 22. 3. 1995 pod št.
vložka 1/06368/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5884519001
Firma: Savinjska borzno posredniška

družba, d.d., Žalec, Poslovalnica Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134/a
Ustanovitelj: Savinjska borzna posred-

niška družba, d.d., Žalec, Savinjska cesta
21, vstop 19. 12. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rančigaj Marija, imenovana 19. 12.
1994, Gomilsko, Šmatevž 4/a, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Pajić Gregor,
imenovan 19. 12. 1994, Brežice, Zidarska
pot 3, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6712 Posredništvo z vrednost-
nimi papirji.

Rg-27589

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01203 z dne 12. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa GASTRO ŠPES & JANEŽIČ,
gostinska  oprema,  d.o.o.,  Kruševska  3,
Žalec, pod vložno št. 1/05096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, dejavnosti, povečanje kapitala
družbe iz sredstev družbe in spremembo ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5712564
Firma: GASTRO ŠPES & JANEŽIČ,

gostinska oprema, d.o.o.
Skrajšana  firma:  GASTRO  ŠPES  &

JANEŽIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Janežič Jože, Žalec, Pod-

vin 154, vstop 29. 10. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špes An-
ton, Celje, Ul. Dušana Kvedra 6, vstop 29.
10. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Špes Anton, razrešen 17. 5. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
kot direktor brez omejitev.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; proizvodnja strojev
in naprav za potrebe gostinske dejavnosti;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
proizvodnja električnih strojev in naprav za
potrebe gostinske dejavnosti; proizvodnja
blaga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov; proizvodnja hladilnih aparatov in

naprav; proizvodnja termičnih aparatov; za-
stopanje tujih firm; vzdrževanje in servisi-
ranje gostinske opreme; izdelava tehnične
dokumentacije za gostinsko opremo; inže-
niring in svetovanje za gostinsko opremo;
izvajanje investicijskih del v tujini; inženi-
ring strojne opreme; kovinska predelovalna
dejavnost; izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov.

Rg-27590

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00360 z dne 20. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ITS, export-import, d.o.o., Ce-
lje, pod vložno št. 1/01225/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5344310
Firma: ITS, export-import, d.o.o., Ce-

lje, Pohorska 4
Sedež: Celje, Pohorska 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lokovšek Vlasta, razrešena 18. 3.
1994; direktor Lokovšek Alojz, imenovan
18. 3. 1994, Celje, Pohorska ul. 4, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se dopolni z: založniška in
časopisno založniška dejavnost od tega; za-
ložništvo v kooperaciji; storitve reklame in
ekonomske propagande; zastopanje v pro-
metu blaga in storitev.

Dejavnost se sedaj glasi: trgovina na de-
belo in drobno živil in neživilskih proizvo-
dov po vseh trgovskih strokah razen starin
in umetnin; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
posredništvo in zastopanje na področju pro-
meta blaga in storitev; predelava plastičnih
mas; prevoz blaga v cestnem prometu; turi-
stično posredovanje; založniška in časopi-
sno založniška dejavnost od tega: založniš-
tvo v kooperaciji; storitve reklame in eko-
nomske propagande.

Rg-27592

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01310 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  VIVIA  TRADE,  zastopstva,
d.o.o., Pongrac 5e, Griže, pod vložno št.
1/05738/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5828660
Firma:  VIVIA  TRADE,  zastopstva,

d.o.o.
Skrajšana firma: VIVIA TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,677.000 SIT
Ustaovitelja: Cekuta Miran in Cekuta

Milena, oba Griže, Pongrac 5e, vstopila 1. 3.
1993, vložek 838.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-27597

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01759 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa JEZIKOVNI STUDIO, pod-
jetje za opravljanje intelektualnih stori-
tev, d.o.o., Laško, Cesta na Svetino 10,
pod vložno št. 1/01163/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-

nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo akta in poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5377501
Osnovni kapital: 1,500.000,71 SIT
Ustanoviteljica: Kotar Sonja, Laško, Ce-

sta na Svetino 10, vstop 26. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000,71 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27604

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01408 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIRO STIK, trgovina na debe-
lo  in  drobno  neživilskih  proizvodov,
d.o.o., Celje, Partizanska 35, pod vložno
št. 1/00731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme, sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5295823
Firma: BIRO STIK, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO STIK, d.o.o.
Sedež: Celje, Partizanska cesta 35, Ce-

lje
Osnovni kapital: 1,540.092 SIT
Ustanovitelja: Sluga Terezija, Celje, Par-

tizanska 35, vstop 26. 10. 1989, vložek
1,386.082,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sluga Aleš, Celje, Partizanska 35,
vstop 3. 12. 1990, vložek 154.009,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
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; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7140 Izposojanje 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-
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ge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti K/74.12 vse razen
revizijske dejavnosti.

Rg-27605

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04637 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa G TRADE, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljanska 16, Celje, pod
vložno št. 1/02639/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, družbenika, družbene pogodbe in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5480426
Firma: G TRADE, trgovina in zastopa-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: G TRADE, d.o.o.
Sedež: Celje, Mariborska 17
Osnovni kapital: 12,002.000 SIT
Ustanovitelji: Godec Uroš, Celje, Gasil-

ska 3, vstop 22. 11. 1989, vložek 6,135.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Godec
Alenka, Celje, Gasilska 3, vstop 22. 11.
1989, vložek 1,066.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Javico AG, Glarus, Haupt-
strasse 49/c/o, vstop 25. 9. 1993, vložek
4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27610

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01346 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTO CENTER NAPRUD-
NIK, servis in trženje vozil, Šentjur pri
Celju, Vrbno 2, d.o.o., pod vložno št.
1/01521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5405351
Osnovni kapital: 1,960.062,50 SIT
Ustanovitelj: Naprudnik Drago, Šentjur,

Vrbno 2, vstop 29. 3. 1990, vložek
1,960.062,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27611

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01742 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FINESA, podjetje za razvojno
inovativno, izobraževalno in svetovalno
dejavnost na področju računalništva in
informatike, d.o.o., Šmarje pri Jelšah 142,
pod vložno št. 1/00679/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5289882
Osnovni kapital: 4,211.000 SIT
Ustanovitelji: Slak Sandi, Škofljica, Vre-

čarjeva 61, vstop 28. 6. 1989, vložek
1,052.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gašperin Boris, Ljubljana, Metoda Mikuža
12, vstop 28. 6. 1989, vložek 1,052.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čuješ Ivan,
Šmarje pri Jelšah, Šmarje 142, vstop 28. 6.

1989, vložek 1,052.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mauer Matej, Celje, Ul. bra-
tov Dobrotinškov 15, vstop 28. 6. 1989, vlo-
žek 1,052,750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27613

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00702 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  UNI,  zastopstva  in  servis,
d.o.o., Šentjur, 2. bataljona 12/a, pod vlož-
no št. 1/01246/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo akta o ustano-
vitvi d.o.o., povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5365228
Osnovni kapital: 1,641.981 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Cvetko, Šentjur, 2.

bataljona 12/a, vstop 7. 1. 1990, vložek
1,641.981 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27616

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00319 z dne 24. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa REKLAMA, opravljanje sto-
ritev s področja ekonomske propagande,
p.o., Celje, Ulica XIV. divizije 6, pod vlož-
no št. 1/00017/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme, os-
novni kapital, vložke družbenikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5005175
Firma: REKLAMA, opravljanje stori-

tev s področja ekonomske propagande,
d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 6

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,388.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21. 4. 1994,
vložek 477.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 28, vstop 21. 4.
1994, vložek 239.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 21. 4. 1994, vlo-
žek 239.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ambrož Kristina, Celje, Goriška 6, vstop
21. 4. 1994, vložek 238.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Božnik Irena, Celje, Do-
bojska 42, vstop 21. 4. 1994, vložek 239.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kogovšek
Ivan, Šentjur, D. Kvedra 26, vstop 21. 4.
1994, vložek 239.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lebič Franc, Šmartno v Rožni
dolini, Slatina 16, vstop 21. 4. 1994, vložek
239.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vučenovič Dušan, Celje, Okrogarjeva 7, vs-
top 21. 4. 1994, vložek 239.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žuraj Branko, Šent-
jur, Planina 27, vstop 21. 4. 1994, vložek
239.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane

storitve; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-27618

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01366 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MATING, inženiring, strojniš-
tvo, elektronika, trgovina, d.o.o., Ložnica
7/a, Žalec, pod vložno št. 1/02086/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5421489
Firma: Omladič & Co., MATING, in-

ženiring in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: Omladič & Co., MAT-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Omladič Matjaž, izstop

20. 4. 1994; Omladič Andrej, izstop 20. 4.
1994; Omladič Matjaž in Omladič Andrej,
oba Žalec, Ložnica 7/a, vstopila 20. 4. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Omladič Matjaž, razrešen 20. 4. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
posamično; družbenik Omladič Andrej, ime-
novan 20. 4. 1994, zastopa družbo posamič-
no.

Rg-27619

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00590 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ATELJE AGORA, svetovanje,
oblikovanje in projektiranje, d.o.o., Ce-
lje, Valjavčeva 5, pod vložno št. 1/00925/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308640
Firma: CENTER ISI, center za infor-

miranje,  svetovanje  in  izobraževanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: CENTER ISI, d.o.o.
Sedež: Štore, Kozjanskega odreda 2
Osnovni kapital: 2,935.216 SIT
Ustanovitelji: Gologranc Konrad, izstop

31. 5. 1995; Škorja-Pušnik Fanika, izstop
31. 5. 1995; Špendl Jana, izstop 31. 5. 1995;
Tratnik Gorazd, Celje, Valjavčeva ul. 5,
vstop 31. 5. 1995, vložek 530.556 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Presker Henrik,
Celje, Čopova ul. 23, vstop 31. 5. 1995,
vložek 689.556 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Glavan Slava, Celje, Milčinskega ul.
9, vstop 31. 5. 1995, vložek 596.806 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Mernik Stani-
slava, Podplat, Lemberg pri Šmarju 18,
vstop 31. 5. 1995, vložek 515.704 SIT, od-
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govornost: ne odgovarja; Kramperšek Mar-
ta, Štore, Prožinska vas 51b, vstop 31. 5.
1995, vložek 602.594 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Špendl Jana, razrešena 31. 5. 1995;
direktor Gologranc Konrad, razrešen 31. 5.
1995; direktorica Škorja-Pušnik Fanika, raz-
rešena 31. 5. 1995; direktor Tratnik Gorazd,
imenovan 31. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti K 74.12 vse razen
revizijske dejavnosti.

Rg-27620

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00110 z dne 24. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNIMONT, proizvodnja, mon-
taža, d.o.o., Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/00053/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, člane nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, preoblikovanje d.o.o. v d.d., spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144248
Firma: UNIMONT, proizvodnja, mon-

taža, d.d.
Skrajšana firma: UNIMONT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 121,205.000 SIT
Ustanovitelji: delavci na podlagi notra-

njega odkupa, vstopili 29. 6. 1994, vložili
19,396.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; delavci na podlagi interne razdelitve,
vstopili 29. 6. 1994, vložili 24,241.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad RS za
razvoj – za program notranjega odkupa, vs-
top 29. 6. 1994, vložek 29,086.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, vstop 26. 9. 1994, vložek
12,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, vstop 26. 9. 1994, vložek 12,121.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS
za razvoj, Ljubljana, vstop 26. 9. 1994, vlo-
žek 24,241.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin 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.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-

vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-27625

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03795 z dne 17. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa PROJEKTIVNI BIRO MAR-
TIN MAJER, Celje, Okrogarjeva 3, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, pod vložno
št. 1/00963/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5318173
Firma:  ProBi  MM,  Projektivni biro

Martin Majer, d.o.o, Celje
Skrajšana firma: ProBi MM, d.o.o., Ce-

lje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovilj: Majer Martin, Celje, Trubar-

jeva 6, vstop 12. 12. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Pri šifri dejavnosti J 67.13 – le menjalni-
ce in zastavljalnice.

Rg-27628

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04490 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  STROJ-KOVINA,  trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Ostrožno
81, Celje, pod vložno št. 1/06013/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5890659
Osnovni kapital: 2,539.830 SIT
Ustanovitelj: Hrastnik Marko, Celje, Ce-

sta na ostrožno 81, vstop 16. 6. 1993, vlo-
žek 2,539.830 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelova-
nje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo
pijač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – me-
šano kmetijstvo; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih 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.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
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ga pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 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, go-
spodinjskih 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-

stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških 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; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-27629

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01768 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa HU & ZAM, mednarodna tr-
govina, d.o.o., Šempeter 21/a, Šempeter,
pod vložno št. 1/05340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5736862
Osnovni kapital: 1,710.545,60 SIT
Ustanovitelja: Hutinski Mirko, Celje,

Ljubljanska 56, vstop 30. 12. 1992, vložek
855.272,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zagožen Alojz, Prebold, Matke 73, vstop
30. 12. 1992, vložek 855.272,80 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-27630

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00744 z dne 22. 9. 1995 pod št.
vložka 1/06424/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910030
Firma: ZKM – ZLATARJI KNEŽJE-

GA MESTA CELJE, d.o.o.
Skrajšana firma: ZKM CELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Cesta v Trnovlje 3
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Simona, Celje,

Vrunčeva 35a, vstop 18. 7. 1995, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
But Marko, Celje, Ljubljanska cesta 70, vs-
top 18. 7. 1995, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Srebotnjak Danica,
Škofja vas, Ozka pot 1, Trnovlje pri Celju,
vstop 18. 7. 1995, vložek 400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Škorjanc Hermi-
na, Prebold, Dolenja vas 83, vstop 18. 7.
1995, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pirc Zlatka, Škofja vas, Šmarje-

ta pri Celju 10, vstop 18. 7. 1995, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Felicijan Jožica, Vojnik, Brdce 14/a, vstop
18. 7. 1995, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Založnik Andreja, Ce-
lje, Gosposka ulica 7, vstop 18. 7. 1995,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lešer Darja, Celje, Kraigherjeva
30, vstop 18. 7. 1995, vložek 260.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vran Franjo,
Celje, Bezenškova 26, vstop 18. 7. 1995;
vložek 380.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hriberšek Milan, Celje, Veselova uli-
ca 10, vstop 18. 7. 1995; vložek 1,520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leder An-
ton, Škofja vas, Arclin 71, vstop 18. 7. 1995,
vložek 2,300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Balaš Borislav, Griže, Griže 30f,
vstop 18. 7. 1995, vložek 3,240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gradišnik Du-
šan, Celje, Kraigherjeva 7, vstop 18. 7. 1995,
vložek 690.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hladin Anton, Celje, Partizanska ce-
sta 23, vstop 18. 7. 1995, vložek 830.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerič Slav-
ko, Celje, Škapinova ulica 2, vstop 18. 7.
1995, vložek 3,240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Majer Renato, Škofja vas,
Obrtna cesta 41, Trnovlje pri Celju, vstop
18. 7. 1995, vložek 580.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Povše Ivan, Prebold,
Latkova vas 17, vstop 18. 7. 1995, vložek
2,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knez Marjan, Celje, Vegova ulica 19, vstop
18. 7. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podlinšek Tomislav, Ce-
lje, Trnoveljska c. 10, vstop 18. 7. 1995,
vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jerič Slavko, imenovan 18. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, posamično;
direktor Balaš Borislav, imenovan 18. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev, posa-
mično; direktor Leder Anton, imenovan 18.
7. 1995, zastopa družbo brez omejitev,
posamično.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 3350 Proizvodnja ur; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na
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drobno s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje.

Rg-27633

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00736 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa GORENJE – BORZNO PO-
SREDNIŠKA HIŠA, d.o.o., Velenje, pod
vložno št. 1/06384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5885035
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelj: GORENJE FINING, d.o.o.,

Prešernova 8, Velenje, vstop 25. 11. 1994,
vložek 100,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-27634

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00796 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ABG COMMERCE, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Laško,
Rimska cesta 2, pod vložno št. 1/02241/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega vložka, spremembo firme in se-
deža, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5453283
Firma: VEMOS, mednarodna trgovina

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: VEMOS, d.o.o.
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,512.717,37 SIT
Ustanovitelji: Sojč Marija, izstop 19. 5.

1994; Vetrih Srečko, Velenje, Paka 39/g,
vstop 19. 5. 1994, vložek 507.250 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kotnik Iztok, Šo-
štanj, Gaberke 150, vstop 19. 5. 1994, vlo-
žek 495.750 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zdrahala Josef, Prilepy, Prilepy, vstop
19. 5. 1994, vložek 254.957,80 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lupač Jiri, Prerov,
Prerov, vstop 19. 5. 1994, vložek 254.759,57
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sojč Marija, razrešena 19. 5. 1994;
direktor Hercog Branko, imenovan 19. 5.
1994, Velenje, Špeglova ulica 50, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-27637

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01404 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa L M Z, podjetje za transport
in svetovanje, d.o.o., Štore, Šentjanž 10c,

pod vložno št. 1/02638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5480647
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Lokmić Muhamed in Lok-

mić Zdenka, oba Štore, Šentjanž 10c, vsto-
pila 19. 12. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-27639

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00927 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRAMI, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Celje, Čopova 3, pod
vložno št. 1/04483/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, zastopni-
kov in družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5654696
Firma:   TRAVNER   IN   TRAVNER,

mednarodno trgovsko podjetje, d.n.o., Ce-
lje, Čopova 3

Skrajšana firma: TRAVNER IN TRAV-
NER, d.n.o., Celje, Čopova 3

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Misurelli Gabriele, iz-
stop 19. 4. 1994; Travner Ljubica, Celje,
Čopova ulica 3, vstop 19. 4. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Travner Ana, Celje, Nusičeva ulica 2, vstop
19. 4. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Travner Ljubica, razrešena 19. 4. 1994
in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo posamično; direktorica Misurelli Ga-
briele, razrešena 19. 4. 1994; družbenica
Travner Ana, imenovana 19. 4. 1994, zasto-
pa družbo posamično.

Rg-27640

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00181 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOWANDA, proizvodno, tr-
govsko in posredniško podjetje, d.o.o.,
Hotunje 9b, Ponikva, pod vložno št.
1/05398/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža in
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo družbenika
zaradi odsvojitve, poslovnega deleža ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5755654
Firma: PLETIVAT, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Pešnica 11, Šent-
jur

Skrajšana firma: PLETIVAT, d.o.o., Pe-
šnica 11, Šentjur

Sedež: Šentjur, Pešnica 11
Osnovni kapital: 2,482.904 SIT
Ustanovitelj: Godunc Tomaž, izstop 20.

3. 1995; Turnšek Vjekoslav, Šentjur, Pešni-
ca 11, vstop 20. 3. 1995, vložek 2,482.904
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Godunc Tomaž, razrešen 20. 3. 1995;

direktor Turnšek Vjekoslav, imenovan 20.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 2734
Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;  pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-27641

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03068 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa 3 E – Consulting, trgovinska in
storitvena družba, Velenje, d.o.o., pod
vložno št. 1/06139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo zastopnika in pro-
kuro s temile podatki:

Matična št.: 5821347
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: 3-E Handels – und Dienst-

leistungs – Aktiengesellshaft, Wels, A 4600
Wels, Kamerlweg Nr. 31, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Heger Wolfgang, Ried Tumeltsham Nr
62, razrešen 26. 5. 1994 in imenovan za
prokurista; direktor Juren Peter, imenovan
26. 5. 1994, Ljubljana, Kebetova 24, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-27644

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00233 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa FINESTRA, modno oblikova-
nje, d.o.o., Celje, Trnovlje 89, pod vložno
št. 1/04568/00 vpisalo v sodni register tega



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 18. VII. 1996 Stran 2663

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme, sedeža, družbenika,
zastopnika, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5812224
Firma: PROMEL, projektiranje in iz-

vedba električnih inštalacij, d.o.o., Vele-
nje, Efenkova 61

Skrajšana firma: PROMEL, d.o.o., Ve-
lenje, Efenkova 61

Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,781.500 SIT
Ustanovitelja: Kolar Marjanca, izstop

20. 3. 1995; Majhen Rajko, Velenje, Efen-
kova cesta 3, vstop 20. 3. 1995, vložek
890.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lampret Anton, Velenje, Stantetova ulica 8,
vstop 20. 3. 1995, vložek 890.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kolar Marjanca, razrešena 20. 3.
1995; direktor Majhen Rajko, imenovan
20. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Lampret Anton, imenovan 20. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni
tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-27647

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00985 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa RADLES, proizvodnja, prevo-

zi, trgovina, d.o.o., Radmirje 66, Ljubno
ob Savinji, pod vložno št. 1/02741/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5484081
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelj: Kladnik Marko, Ljubno ob

Savinji, Radmirje 66, vstop 23. 1. 1991,
vložek 1,742.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 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; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-27648

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00716 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠKRATEK, storitveno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Petrovče, Ruše 5, pod
vložno št. 1/03052/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5518571
Firma: ŠKRATEK, storitveno trgovsko

podjetje, d.o.o., Petrovče, Ruše 8/c
Skrajšana firma: ŠKRATEK, d.o.o., Pe-

trovče, Ruše 8/c
Sedež: Petrovče, Ruše 8/c
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelja: Kramer Renata in Kramer

Jože, oba Petrovče, Ruše 5, vstopila 16. 8.
1991, vložila po 814.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-27650

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00882 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa NOVI TRG, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Dramlje 2, Dramlje, sedež:
Dramlje 2, Dramlje, pod vložno št.
1/00791/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo fir-
me, zastopnika, osnovnega kapitala – pove-
čanje iz sredstev družbe, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295319
Firma: STUDIO TRG, storitve in trgo-

vina, d.o.o., Dramlje 2, Dramlje
Skrajšana firma: STUDIO TRG, d.o.o.,

Dramlje
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelja: Batistič Bojan, vložek

1,029.333 SIT in Batistič Zdenka, vložek
514.667 SIT, oba Dramlje, Dramlje 2, vsto-
pila 17. 11. 1989, odgovornost: ne odgovar-
jata; Bajagič Minja, izstop 16. 12. 1991.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Batistič Zdenka, razrešena 18. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-27651

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/03341 z dne 15. 12.
1994 pri subjektu vpisa TKANINA CELJE,
trgovsko podjetje na debelo in drobno,
d.d., Celje, pod vložno št. 1/00927/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij, spremembo osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, firme, dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5003067
Firma: TKANINA, d.d., trgovsko del-

niška družba, Celje
Skrajšana firma: TKANINA, d.d., Celje
Osnovni kapital: 410,900.000 SIT
Ustanovitelji: TKANINA, trgovsko pod-

jetje na debelo in drobno, Celje, p.o., Celje,
izstop 15. 12. 1994; Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
15. 12. 1994, vložek 36,670.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad pokojninskega
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in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, vstop 15. 12. 1994, vložek 36,670.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 15. 12. 1994, vložek 73,330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; delavci na pod-
lagi interne razdelitve, vstopili 15. 12. 1994,
vložek 73,330.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; delavci na podlagi notranjega od-
kupa, vstopili 15. 12. 1994, vložek
104,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Sklad RS za razvoj – za program no-
tranjega odkupa, vstopil 15. 12. 1994, vlo-
žek 41,720.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; obstoječi delničarji pred pričetkom
lastninskega preoblikovanja, vstopili 15. 12.
1994, vložili 44,230.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe je: posredništvo, trgo-
vina na debelo, brez motornih vozil; trgovi-
na na drobno brez motornih vozil; go-
stinstvo; cestni tovorni prevoz; pomožne
prometne dejavnosti, turistične organizaci-
je; dajanje drugih vozil v najem; računo-
vodsko, davčno svetovanje; podjetniško, po-
slovno svetovanje; ekonomska propaganda.

Rg-27652

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 93/02378 z dne 5. 12.
1994 pri subjektu vpisa OAZA TRADE,
podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo
in popravilo transportnih sredstev, d.o.o.,
Milčinskega 13, Celje, pod vložno št.
1/05291/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5747538
Firma: OAZA TRADE, družba za tr-

govino, turizem, gostinstvo in popravilo
transportnih sredstev, d.o.o., Mariborska
116, Celje

Sedež: Celje, Mariborska 166
Dejavnost družbe je odslej: servisne sto-

ritve popravil osebnih ter tovornih vozil in
premičnih delovnih strojev; turistična agen-
cija; gostinske storitve prehrane; druge go-
stinske storitve; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok; popravilo in vzdrževanje
gospodinjskih električnih aparatov; druge
osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
popravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil; storitve v cestnem prometu
(rent-a-car); trgovinske storitve.

Rg-27653

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/02954 z dne 26. 8.
1994 pri subjektu vpisa Hmezad banka,
d.d., Žalec, Hmeljarska 3, pod vložno št.
1/00547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5625424
Firma:  Hmezad  banka,  d.d., Žalec,

Hmeljarska 3
Skrajšana firma: Hmezad banka, d.d.
Osnovni kapital: 811,972.000 SIT
S sklepom skupščine z dne 19. 5. 1994

se osnovni kapital poveča iz lastnih sred-
stev za 112,431.775,70 SIT.

Rg-27654

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/02526 z dne 15. 7.
1994 pri subjektu vpisa BANKA CELJE,
d.d., pod vložno št. 1/00493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje usta-
novitvenega kapitala iz sredstev banke in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5026121
Osnovni kapital: 3.376,984.000 SIT.

Rg-27655

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/00258 z dne 11. 7.
1994 pri subjektu vpisa BANKA CELJE,
d.d., pod vložno št. 1/00493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje usta-
novitvenega kapitala z vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5026121
Osnovni kapital: 422,123.000 SIT.

Rg-27656

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/03224 z dne 8. 7.
1994 pri subjektu vpisa BANKA CELJE,
d.d., pod vložno št. 1/00493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o poveča-
nju ustanovitvenega kapitala z vložki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026121.

Rg-27657

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/01928 z dne 8. 7.
1994 pri subjektu vpisa BANKA CELJE,
d.d., pod vložno št. 1/00493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5026121
Dodatna oblika: banka
Spremeni se dosedanja dejavnost, ki od-

slej glasi: sprejema vse vrste denarnih vlog
pravnih in fizičnih oseb; daje in najema kre-
dite doma in v tujini; opravlja posle plačil-
nega prometa; odkupuje čeke in menice;
posluje s tujimi plačilnimi sredstvi; izdaja
vrednostne papirje in kreditne kartice; ku-
puje in prodaja ter upravlja z vrednostnimi
papirji domačih izdajateljev; prevzema in
izdaja poroštva in garancije ter sprejema
druge obveznosti za svoje komitente doma
in v tujini; kupuje in izterjuje terjatve; hrani
vrednostne papirje in druge vrednosti.

Rg-27658

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 93/02358 z dne 15. 7.
1994 pri subjektu vpisa Hmezad banka,
d.d., Žalec, Hmeljarska 3, pod vložno št.
1/00547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5625424
Firma:  Hmezad  banka,  d.d.,  Žalec,

Hmeljarska 3.

Rg-27659

Temeljno sodišče v Celju, enota v Celju,
je s sklepom Srg št. 94/01502 z dne 18. 7.
1995 pri subjektu vpisa Hmezad banka,
d.d., Žalec, Hmeljarska 3, pod vložno št.
1/00547/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5625424
Firma:  Hmezad  banka,  d.d.,  Žalec,

Hmeljarska 3
Skrajšana  firma:  HMEZAD  BANKA,

d.d., Žalec
Osnovni kapital: 699,540.224,30 SIT.

KOPER

Rg-421

Temeljno sodišče v Kopru, enota v Ko-
pru je s sklepom št. Srg 768/92 z dne 16. 10.
1992 vpisalo v sodni register tega sodišča
ustanovitev d.o.o. na registrskem vložku št.
1-3437-00 s temile podatki:

Firma: LIPA SERVIS, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Sežana

Skrajšana firma: LIPA SERVIS, d.o.o.,
Sežana

Sedež: Partizanska cesta 17, Sežana
Ustanoviteljica: Ljubomira Škrlj-Vodo-

pivec, Cesta na Lenivec 22, Sežana
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Dejavnost: vodenje poslovnih knjig; ra-

čunalniška obdelava podatkov; svetovanje s
področja finančno-računovodskih in davč-
nih predpisov; razne storitve na ekonom-
skem področju; razne administrativne stori-
tve; storitve raziskovanja trga, ekonomska
propaganda in reklama; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; posli zunanjetrgovinskega prometa:
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih pro-
izvodov; posli posredovanja v zunanjetrgo-
vinskem prometu; posli maloobmejnega
prometa z Italijo; mednarodni cestni trans-
port; posli mednarodne špedicije; menjal-
niški posli; družba ima vsa pooblastila v
pravnem prometu s tretjimi osebami; druž-
ba odgovarja za svoje obveznosti s svojim
celotnim premoženjem; družbo zastopa di-
rektorica Ljubomira Škrlj-Vodopivec, neo-
mejeno v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu.

KRANJ

Rg-31104

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03873 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KAMNOSEŠTVO, Podjet-
je za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in
inženiring, Kranj, d.o.o., Struževo 3b,
Kranj, pod vložno št. 1/04385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5719968
Ustanovitelj: KAMEN, d.o.o., Ljublja-

na, izstop 23. 12. 1994; Muznik Darjo, Ra-
dovljica, Gradnikova 133, vstop 14. 1. 1993,
vložek 51.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31110

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02430 z dne 21. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ULTIMA, podjetje za čišče-
nje, trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice,
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Titova   1,   Jesenice,  pod   vložno   št.
1/04874/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5791189
Osnovni kapital: 1,951.640 SIT
Ustanoviteljica: Košir Irena, Jesenice,

Hrušica 63, vstop 15. 11. 1993, vložek
1,951.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-31113

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01348 z dne 18. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PROTON PROJEKT, pod-
jetje za tehnološko svetovanje in trgovi-
no, d.o.o., Mojstrana, Dovje 10g, Mojstra-
na, pod vložno št. 1/01947/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča izbris prokure s te-
mile podatki:

Matična št.: 5467861
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kokalj Anton, razrešen 15. 4. 1995.

Rg-31115

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01412 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  GENERALNO   PRED-
STAVNIŠTVO  LUFTHANSE  CARGO
AIRLINES GmbH, Zgornji Brnik 130a,
Kranj, pod vložno št. 1/05352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5886830
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šuc Robin, razrešen 29. 9. 1995; Hor-
vat Metka, Ljubljana, Na Stolbi 8, imenova-
na 29. 9. 1995, kot področna direktorica
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31118
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01390 z dne 14. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928079
Firma: SIPAN, gostinstvo in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Šenčur, Kranjska cesta 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Panjan Simon, Šenčur,

Kranjska c. 8, vstop 9. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Panjan Simon, imenovan 9. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 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; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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;
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
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
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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);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-31130

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02155 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MASCHO TRADE, d.o.o.,
podjetje za trgovino in turizem, Kranj-
ska Gora, Ledine 2, Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/04338/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5787734
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelj: Mašovič Nenad, Kranjska

Gora, Ledine 2, vstop 25. 1. 1993, vložek
1,652.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31132

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02307 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PREZLC, Gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Kranjska  Gora, Vršiška c.
86, Kranjska Gora, pod vložno št.
1/04536/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5740240
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Čufar Marko, Železniki,

Dašnica 69, vstop 23. 3. 1993, vložek
1,533.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31133

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01423 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VID, zavod za humanitar-
ne dejavnosti, Valjavčeva 6, Kranj, se-
dež: Valjavčeva 6, Kranj, pod vložno št.

1/05301/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in s spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5838193
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pajestka Aleš, razrešen 30. 11. 1995;
direktorica Oštir Marija, imenovana 30. 11.
1995, Golnik, Zalog 6, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-31144

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02084 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PALBO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Tržič, Palovi-
če 15, Tržič, pod vložno št. 1/03489/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5850525
Osnovni kapital: 2,617.640 SIT
Ustanovitelj: Bogataj Janez, Tržič, Palo-

viče 15, vstop 8. 4. 1992, vložek 2,617.640
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31145

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02089 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa NORDVEST, proizvodno,
trgovsko, gostinsko in storitveno podjet-
je, d.o.o., Kranj, Kokrški log 9, Kranj,
pod vložno št. 1/03766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5645514
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelj: Košnik Silvester, Kranj,

Kokrški log 9, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,527.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31151

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02039 z dne 8. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa AR, podjetje za proizvodnjo in
uvajanje mikroračunalniške avtomatiza-
cije, d.o.o., Krnica 23, Zg. Gorje, sedež:
Krnica 23, Zgornje Gorje, pod vložno št.
1/01068/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5490855
Firma: AR, podjetje za proizvodnjo in

uvajanje mikroračunalniške avtomatiza-
cije, d.o.o.

Skrajšana firma: AR, d.o.o.
Sedež: Zgornje Gorje, Krnica 23
Osnovni kapital: 1,649.640 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Branko, Zgornje

Gorje, Krnica 23, vstop 27. 12. 1989, vlo-
žek 1,649.640 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31157

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03024 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa VULKAN, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Kranjska Gora, Čičare 12,
Kranjska Gora, pod vložno št. 1/04914/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev in spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5781108
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Irena, izstop 27. 7.

1994; Bizjak Edi, Kranjska Gora, Čičare 12,
vstop 27. 7. 1994, vložek 1,622.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica, Bizjak Irena, Čičare 12, Kranjska
Gora, imenovana 4. 5. 1993, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Bizjak Edi, imeno-
van 27. 7. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-31166

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01981 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa R & B, trgovina, zastopstvo,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Brezje, Čr-
nivec 25/a, Brezje, pod vložno št.
1/04273/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5709385
Osnovni kapital: 1,500.140 SIT
Ustanovitelj: Rozman Bojan, Brezje, Čr-

nivec 25/a, vstop 22. 12. 1992, vložek
1,500.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31170

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01377 z dne 6. 12. 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 spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5501598
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Urh Marjeta, razrešena 25. 10.
1995; Panjtar Francka, imenovana 25. 10.
1995, Železniki, Trnje 5, kot vodja komer-
ciale zastopa brez omejitev, razen poslov
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter druge po naravi
slične posle, lahko zastopnik sklene le na
podlagi predhodnega soglasja organa uprav-
ljanja.

Rg-31174

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01959 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa OLIMP, agencija za raziskave
in razvoj, d.o.o., Radovljica, Zg. Bitnje
47, Žabnica, pod vložno št. 1/01806/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5442125
Firma: OLIMP, agencija za raziskave

in razvoj, d.o.o., Radovljica
Sedež: Radovljica, Šercerjeva 13
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelja: Podlogar Uroš, Kranj, Ko-

roška 14, vstop 9. 9. 1993, vložek 687.000
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SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oblak
Boštjan, Radovljica, Šercerjeva 13, vstop 9.
9. 1993, vložek 687.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31181

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01939 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELF, ENERGETIKA LESJAK
FOCK,  podjetje  za  toplotno  tehniko,
Kranj, d.o.o., Tavčarjeva 19, Kranj, pod
vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5297028
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fock Andrej, Kranj, Tav-

čarjeva 19, vstop 9. 11. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lesjak Igor, Kranj, Britof 219, vstop 9. 11.
1989, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-31182

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01992 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALF HI-FI, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj, Cankarjeva 5, Kranj, pod
vložno št. 1/04855/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5769710
Osnovni kapital: 1,522.100 SIT
Ustanovitelja: Čeč Marjan, vložek

789.473 SIT in Čeč Sandi, vložek 710.527
SIT, oba Žabnica, Zg. Bitnje 47, vstopila
31. 5. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31186

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01942 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa M – SFINGA, podjetje za tr-
govino, transport in usluge, d.o.o., Naklo,
Strahinj   2,   Naklo,   pod   vložno   št.
1/01520/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5484391
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dermota Ljuba, Naklo,

Strahinj 2, vstop 26. 7. 1990, vložek 735.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dermota
Dušan, Naklo, Strahinj 2, vstop 26. 7. 1990,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

LJUBLJANA

Rg-17973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05985 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa POMOČ, podjetje za izvajanje so-
cialno varstvenih storitev, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Cesta v kostanj 11a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22740/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v k.d. ter spremembo firme in ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5782937
Firma: FERKOL – POMOČ, podjetje

za izvajanje socialno varstvenih storitev,
k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: FERKOL – POMOČ,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Ferkol Darja, Ljubljana,

Cesta v kostanj 11a, vstopila 18. 3. 1993,
vložila 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, in Dobaja Franjo,
Ljubljana, Tesarska 10, vstopil 6. 5. 1994,
vložil 50.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17978

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08514 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TIM-IMPEX, d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje, Logatec, sedež: Jačka
45b, Logatec, pod vložno št. 1/23143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5759528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-

kop Zdenko, Logatec, Poštni vrt 3, ki od
25. 4. 1994 zastopa družbo kot prokurist.

Rg-17991

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02229 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TURART, Kos in drugi, turizem,
inženiring, založništvo, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Tivolska 30, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848628
Firma: TURART, Kos in drugi, turi-

zem, inženiring in založba, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TURART, Kos in dru-
gi, d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Breg 12
Ustanovitelja: Kos Metina, Ljubljana,

Beblerjev trg 1, vstop 24. 4. 1995, vložek
25.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Mihevc Andrej, izstop
24. 4. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Mihevc Andreju, ki je bil razre-
šen 24. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 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; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5141 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.

Rg-17998

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12443 z dne 23. 5. 1995 pod št. vložka
1/26317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5859611
Firma: PODGORA – ŠALEHAR IN SI-

NOVI,  trgovina,  proizvodnja,  storitve,
k.d.

Skrajšana firma: PODGORA – ŠALE-
HAR IN SINOVI, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Cesta An-

dreja Bitenca 22a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Šalehar Matija, vložil

6.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, ter Šalehar Miha in Šalehar
Matevž, vložila po 2.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata, vsi iz Ljubljane-Šentvida,
Cesta Andreja Bitenca 22, vstopili 25. 5.
1994.

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

Dejavnost: trgovina z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi na debelo in drobno; pro-
daja neživilskih in živilskih proizvodov; iz-
delovanje mesnih živilskih proizvodov; kla-
nje živine; predelava in konserviranje me-
sa; turistične agencije; turistični uradi; dru-
ge nastanitvene storitve (prenočišča,
gostilne); restavracije s postrežbo; druge go-
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stinske storitve, od tega točenje in priprava
alkoholnih in brezalkoholnih toplih in hlad-
nih pijač ter napitkov v bifejih, bistrojih,
okrepčevalnicah, kioskih ter storitve pre-
mičnih prodajnih mest, vinotek in vinoto-
čev ter nudenje enostavne hrane; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; agencijski in sveto-
valni posli; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
posredništvo in zastopstvo v prometu blaga
in storitev; zastopanje domačih in tujih firm;
storitve reklame in ekonomske propagande;
proizvodnja litih, kovanih in stiskanih iz-
delkov; proizvodnja kovinske embalaže;
proizvodnja blaga za široko porabo in dru-
gih kovinskih izdelkov; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih izdelkov na debelo in
drobno; uvoz osnovnih sredstev, opreme,
rezervnih delov in reprodukcijskega mate-
riala za lastne potrebe ter izvoz lastnih iz-
delkov.

Rg-18215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06568 z dne 14. 2. 1995 pri subjektu
vpisa PII, poslovno informacijski inženi-
ring, d.o.o., Kočevje, Podgorska 49, se-
dež: Podgorska 49, Kočevje, pod vložno
št. 1/11560/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5502128
Osnovni kapital: 1,534.468 SIT
Ustanovitelj: Vlasič Marjan, Kočevje,

Podgorska 49, vstop 31. 1. 1991, vložek
1,534.468 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07200 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa AR, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., Domžale, Stobov-
ska 5/B, sedež: Stobovska 5/B, Domžale,
pod vložno št. 1/05068/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, družbenika in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5333415
Osnovni kapital: 1,806.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Marjan, vstopil 18.

12. 1989, vložil 904.000 SIT, in Božič Ma-
rija, vstopila 16. 5. 1994, vložila 902.000
SIT, oba iz Domžal, Stobovska 5/B, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: proizvodnja živilskih in ne-
živilskih proizvodov; svetovanje in organi-
zacija prometa z nepremičninami; trgova-
nje (trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi na domačem
trgu in s tujino in trgovinske storitve; oprav-
ljanje storitev za pravne in fizične osebe;
zastopanje tujih firm; posredovanje, zasto-
panje in komisijski posli v prometu blaga in
storitev; kooperacijski posli; gostinstvo.

Rg-20633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07668 z dne 22. 5. 1995 pri subjektu
vpisa IKOM PROJEKT, d.o.o., Grosup-

lje, Kosovelova 2, sedež: Kosovelova 2,
Grosuplje, pod vložno št. 1/21322/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5726247
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelj: IKOM, inženiring, pro-

izvodnja, montaža, trgovina, d.o.o., Koso-
velova 2, Grosuplje, vstop 2. 2. 1994, vlo-
žek 1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20659

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11460 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BELLT, podjetje za finančno in ra-
čunovodsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana
– Preserje, Podpeč 8b, sedež: Podpeč 8b,
Ljubljana  –  Preserje,  pod  vložno  št.
1/13622/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanovitelja, de-
leža in zastopnika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5525675
Firma:   GREBENC   “BELLT”   IN

DRUŽBENIK, finančno in računovodsko
svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: GREBENC “BELLT”
IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Grebenc Tomaž, vstopil
2. 9. 1991, in Grebenc Ljubica, vstopila 17.
5. 1994, oba iz Preserja, Podpeč 8/b, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gre-
benc Tomaž, razrešen 17. 5. 1994 kot pred-
sednik poslovodnega odbora in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; Grebenc Ljubica, imenovana 17. 5.
1994 za pomočnico direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-20712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19568 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  GOLIDA,  domača  obrt  in  za-
stopstvo, d.o.o., Medvode, sedež: Sp. Pir-
niče  72,   Medvode,   pod  vložno  št.
1/18058/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5621879
Ustanovitelja: Dvoršek Tatjana, izstop

27. 12. 1994; Dvoršek Dušan, Medvode,
Spodnje Pirniče 72, vstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dvoršek Tatjana, razrešena 27. 12.
1994; direktor Dvoršek Dušan, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 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; 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 366 Dru-
ge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-20715

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00460 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  MELMAC,  trgovina,  uvoz-izvoz,
marketing, d.o.o., sedež: Trg oktobrske
revolucije 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/09556/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo družbenikov in
dejavnosti, zastopnika ter spremembo sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5433436
Firma: MELMAC Nenad Valadžija in

ostali, d.n.o., trgovina, uvoz-izvoz, mon-
taža in servis hladilnih naprav

Skrajšana firma: MELMAC Nenad Va-
ladžija in ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Molniške čete 17
Ustanovitelji: Marjanovič Ana, izstopila

16. 1. 1995; Valadžija Nenad in Valadžija
Vera, oba iz Ljubljane, Molniške čete 17,
vstopila 19. 1. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Marjanovič Ana, razrešena 16. 1.
1995; direktor Valadžija Nenad in zastopni-
ca Valadžija Vera, imenovana 19. 1. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 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; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 5245
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Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-20717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00766 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu
vpisa WURTH, trgovina z montažno opre-
mo,  d.o.o.,  Ljubljana,  Slovenija,  sedež:
Plemljeva 86, Ljubljana, pod vložno št.
1/19496/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5654025
Osnovni kapital: 28,243.200 SIT
Ustanovitelj: WURTH HOLDING

Gm.b.H., CH 7004 Chur, Anemonenweg 2,
Postfach 237, vstop 20. 8. 1993, vložek
28,243.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Mihael Pavel, Mengeš, Ko-
lodvorska 2, imenovan 20. 8. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 516 Trgovina na debelo s stroji in napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 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 gos-
podinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-20785

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07961 z dne 29. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MONTAN, podjetje za mednarod-
no špedicijo in integralni transport, Ljub-
ljana, Letališka 14, d.o.o., sedež: Letališka
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/08482/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5407907
Osnovni kapital: 9,369.000 SIT
Ustanovitelja: Jaklič Franc, Grosuplje,

Zupančičeva 10, vstop 22. 8. 1990, vložek
2,810.700 SIT in Montan Speditionsge-
sellschaft m.b.h., Avstrija, 8605 Kapfenberg
Krottendorf 13, vstop 22. 8. 1990, vložek
6,558.300 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-20825

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13027 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa POP, trgovske in storitvene dejav-
nosti-zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Malči Beličeve 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22349/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5776511
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Buh Robert, Ljubljana,

Malči Beličeve 73, vstop 24. 3. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13136 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RAJSKO, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celjska
20, Ljubljana, pod vložno št. 1/21877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5767911
Firma: RAJSKO – Andraž Prelesnik in

drugi,  podjetje  za  trgovino  in  storitve,
d.n.o., Ljubljana, Celjska 20

Skrajšana  firma:  RAJSKO  –  Andraž
Prelesnik in drugi, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Glavan Danica, Ljubljana,
Srednje Gameljne 25, Tepina Lidija, Kranj,
Dolenčeva pot 8, Hočevar Gruda, Ljublja-
na, Brilejeva 15, in Prelesnik Andraž, Ko-
čevje, Kocljeva 5, vstopili 17. 3. 1993, vlo-
žili po 25.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
jo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pre-
lesnik Andraž, razrešen 30. 6. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa in predstavlja družbo v pravnem prometu
s tretjimi osebami le skupaj z ostalimi druž-
benicami brez omejitev; Glavan Danica, Ho-
čevar Gruda in Tepina Lidija, ki od 30. 6.
1994 kot družbenice družbe le-to zastopajo
in predstavljajo v pravnem prometu s tretji-
mi osebami le skupaj z družbenikom brez
omejitev.

Rg-20878

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14874 z dne 5. 7. 1995 pod št. vložka
1/26504/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5866243
Firma: ROŽIČ X in ostali, Storitve, tr-

govina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ROŽIČ  X  in  ostali,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Polje, Cesta XX/11b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Rožič Irena, Ljublja-

na-Polje, Cesta XX/11b, in Rožič Marija,
Ljubljana-Šentvid, Ulica Bratov Komel 42,

vstopili 19. 10. 1994, vložili po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rožič Irena in pomočnica direktorice
Rožič Marija, imenovani 19. 10. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.

Rg-20882

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15445 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26580/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5872782

Firma: JAKIČ, družba za storitve in
proizvodnjo, k.d., Preserje, Podpeč 40

Skrajšana firma: JAKIČ, k.d., Preserje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: Preserje, Podpeč 40
Osnovni kapital: 1.000 SIT

Ustanovitelja: Jakič Lijana, Ljubljana,
Martina Krpana 49, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem, in Jakič Tomi-
slav, Ljubljana, Petrovičeva 5, vložil 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja – vstopila
16. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jakič Lijana, imenovana 16. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah.
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Rg-20885

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16055 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
INDULES, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, uvoz-izvoz in storitve, Loški potok,
Mali log 17, sedež: Mali log 17, Loški po-
tok, pod vožno št. 1/19773/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov;
pooblaščenca in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5658756
Osnovni kapital: 1,526.800 SIT
Ustanovitelja: Dejak Janez, vstopil 15.

9. 1992, in Dejak Alojz, vstopil 15. 12. 1994,
oba iz Ribnice, Dolenji lazi 18, vložila po
763.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dejak
Alojz in Dejak Mateja, Ribnica, Dolenji lazi
18, imenovana 15. 12. 1994, zastopata druž-
bo brez omejitev kot namestnika direktorja.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 201 Ža-
ganje 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
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 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 drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 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; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet.

Rg-20889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16789 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa IKOM PROJEKT, d.o.o., Grosup-
lje, Kosovelova 2, sedež: Kosovelova 2,
Grosuplje, pod vložno št. 1/21322/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5726247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Perko Irena, Grosuplje, Ponova vas
13C, imenovana 8. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize.

Rg-20895

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17663 z dne 29. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RE FARM, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Kamnik, sedež: Can-
karjeva  12b,  Kamnik,  pod  vložno  št.
1/16466/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595126
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Repanšek Milena, Kam-

nik, Cankarjeva 12b, vstop 19. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1995: 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-20896

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17668 z dne 29. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  AVTONEGA,  servis  in  trgovina,
Zbilje, d.o.o., sedež: Zbilje 55, Medvode,
pod vložno št. 1/15773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5591520
Firma: AVTONEGA MEGLIČ in osta-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Meglič Vincencija, vsto-

pila 21. 2. 1992 in Meglič Drago, vstopil
15. 12. 1994, oba iz Medvod, Zbilje 55,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 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; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-20907

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/00744 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MIRA AND COMPANY, podjetje
za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana, Reber 7, sedež: Reber 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbene pogod-
be ter spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5592534
Firma: MIRA AND COMPANY, pod-

jetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Močnik Mira, Ljublja-

na, Njegoševa 6, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
dekov; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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
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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 18. VII. 1996 Stran 2671

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 napra-
vami 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; 5211
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; 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; 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.; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-20924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02203 z dne 25. 7. 1995 pod št. vložka
1/26503/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899168
Firma: FIMA ARTAČ & CO, agencij-

ske storitve-izobraževanje, d.n.o., Notra-
nje Gorice

Skrajšana firma: FIMA ARTAČ & CO,
d.n.o., Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Notranje Gorice, Žabnica 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Artač Dejan in Možina Ta-

mara, oba iz Ljubljane, Bičevje 1, vstopila
13. 4. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Artač Dejan in pomočnica direktorja Mo-
žina Tamara, imenovana 13. 4. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 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;
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; 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; 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;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 802 Srednješolsko izobraževa-
nje; 8021 Srednješolsko splošno izobraže-
vanje; 8022 Srednješolsko tehnično in po-
klicno izobraževanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-20930

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02520 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903084
Firma:  LOKAR,  zastopstva,  d.o.o.,

Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 13
Skrajšana firma: LOKAR
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govorostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lokar Mihael, Log pri Bre-

zovici, Cesta 8. maja 16, vstop 17. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lokar Mihael, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Lokar Špela, Log
pri Brezovici, Cesta 8. maja 16, imenovana
17. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-20539

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02736 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/26555/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903513
Firma: REBOLJ, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: REBOLJ, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medvode, Škofjeloška c. 33
Osnovni kapital: 1,647.000 SIT
Ustanovitelji: Rebolj Andrej, Medvode,

Škofjeloška c. 33, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,647.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebolj Andrej, imenovan 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja
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igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-20942

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02824 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/26554/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903645
Firma: ELTPIK – Picek in drugi, mon-

taža in elektroservis, d.n.o.
Skrajšana firma: ELTPIK – Picek in

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

odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Pijava gorica 124,

Škofljica
Ustanovitelja: Picek Josip in Picek Re-

nata, oba iz Škofljice, Pijava gorica 124,
vstopila 24. 5. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Picek Josip, imenovan 24. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 203 Stavb-
no mizarstvo; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-20953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03170 z dne 21. 7. 1995 pod št. vložka
1/26592/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908698

Firma: GI & PRO, gradbeni inženiring,
projektiva in nadzor, d.o.o.

Skrajšana firma: GI & PRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Suhadolčeva ul. 19
Osnovni kapital: 1,727.000 SIT
Ustanovitelj: Vidič Edvard, Ljubljana,

Suhadolčeva ul. 19, vstop 23. 5. 1995, vlo-
žek 1,727.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidič Edvard, imenovan 23. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1995: 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-20959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03391 z dne 11. 7. 1995 pod št. vložka
1/26536/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5909082
Firma: WESTINGHAUS ELECTRIC

SA, Slovenska podružnica
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Trg republike 3
Ustanovitelj: WESTINGHAUS ELEC-

TRIC SA, Zug, Gotthardstrasse 3, c/0 Mo-
neta, vstop 2. 2. 1995, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peklar Leonardo, Dol pri Hrastniku,
Marno 1, imenovan 2. 2. 1995, usmerja,
vodi in nadzoruje poslovne zadeve podruž-
nice v Sloveniji ter v ta namen zaposluje in
odpušča zaposlene, kupi, najame ali druga-
če pridobi ter poseduje poslovne prostore in
zagotovi pisarniške potrebščine in opremo
v skladu s pravili in predpisi, ki jih predpiše
upravni odbor ustanovitelja; pridobi vsa po-
trebna dovoljenja, licence in koncesije za
poslovanje v skladu s sklepom upravnega
odbora ustanovitelja; odpre bančne račune
in jih upravlja v imenu ustanovitelja ter v
bankah izdaja ali polaga v njeno dobro če-
ke, menice, denarna sredstva, zapise in dru-
ga denarna dokazila; izdaja in podpisuje če-
ke v svojem imenu v breme deponiranih
sredstev v zneskih, ki bodo občasno potreb-
ni za izvedbo navedenih poslov; z odobri-
tvijo upravnega odbora ustanovitelja spro-
ža, nastopa kot tožeča in nasprotna stranka
ter vodi do njihovega zaključka vsa pravna
dejanja in sodne postopke pri slovenskih
sodiščih ali drugih slovenskih oblastnih or-
ganih, ki bi jih ustanovitelj imel v zvezi s
katerokoli osebo in, če se mu bo po njegovi
lastni presoji zdelo modro, sklepa kompro-
mise, predlaga zadeve v arbitražo in pod-
vzame vse druge korake, ki bi lahko bili
primerni v zvezi z zgoraj navedenim, kakor
tudi sprejema denarna sredstva ali lastnino
od kateregakoli sodišča ali vladnega orga-
na; sklepa zavarovanja, podpisuje in izdaja
obveznice, tovorne liste, račune, dobavnice
in druge inštrumente v zvezi z blagom in
trgovsko robo, ki bo dobavljena ustanovite-
lju ali pa jo bo dobavil ustanovitelj v okviru

svojega poslovanja; v splošnem in v okviru
vsebine tega pooblastila izvrši vsa druga
dejanja, listine, zadeve in stvari katerekoli
vrste v katerekoli in vse navedene namene
enako zadostno in veljavno za vse namere
in namene, kot bi to lahko storil ustanovi-
telj, če ne bi imenoval svojega zastopnika.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 511 Po-
sredništvo; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
602 Drug kopenski promet; 622 Izredni
zračni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 642 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 911 Dejavnost poslovnih, delo-
dajalskih in strokovnih združenj; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-20962

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03652 z dne 10. 7. 1995 pod št. vložka
1/26527/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5909473
Firma: BENEDIK IN OSTALI, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana oblika: BENEDIK IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Brvace 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Benedik-Mirkajlović

Ljubica in Čeh Julijana, obe iz Ljubljane,
Celovška 144, vstopili 12. 6. 1995, vložili
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Benedik-Mirkaljović Ljubica in Čeh
Julijana, imenovani 12. 6. 1995, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 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,
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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 rezervnimi 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; 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
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; 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, 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 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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 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);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85324 Druge socialne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-20981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03837 z dne 18. 7. 1995 pod št. vložka
1/26573/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5910820
Firma: ESPI Valentina Murgič, nepre-

mičnine, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ESPI Valentina Mur-

gič, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanoviteljici: Murgič Valentina in

Murgič Remzija, obe iz Ljubljane, Resljeva
2, vstopili 3. 7. 1995, vložili po 25.000 SIT,
odgovornost: Murgič Valentina odgovarja s
svojim premoženjem, Murgič Remzija pa
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Murgič Valentina, imenovana 3.
7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1995: 4571
Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5015 Posredništvo pri proda-
ji 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;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5221 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5222 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
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
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aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Opravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-20994

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04018 z dne 4. 8. 1995 pri subjektu vpisa
IKOM PROJEKT, d.o.o., Grosuplje, Ko-
sovelova 2, sedež: Kosovelova 2, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/21322/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5726247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zupančič Marjan, Grosuplje, Ljub-
ljanska 50, imenovan 26. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
261 Proizvodnja stekla in steklenih izdel-
kov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne kera-
mike, razen tiste za gradbeništvo; proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 264
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 271 Proizvodnja železa, jekla, fe-
rozlitin po standardih ECSC; 272 Proizvod-
nja cevi; 273 Druga primarna predelava že-
leza, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 275 Livarstvo; 281 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-
la; 292 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo; 294 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za
posebne namene; 311 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
312 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 332 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 371 Reciklaža

kovinskih ostankov in odpadkov; 403 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 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 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; 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; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 671 Pomožne dejavnosti v fi-
nančnem posredništvu, razen zavarovalniš-
tva in dejavnosti pokojninskih skladov; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področja naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-20999

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03502 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PERISKOP, podjetje za svetovanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
42, sedež: Linhartova 42, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12969/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5504511
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Parovel Ivanka, vstopila

18. 7. 1991, vložila 1,359.800 SIT, ter Paro-
vel Primož in Parovel Jernej, vstopila 20. 4.
1994, vložila po 75.100 SIT, vsi iz Ljublja-
ne, Maroltova 15, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-21035

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07651 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VIKLAS, d.o.o., podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, proizvodnjo in

poslovne storitve, sedež: Laze 28, Loga-
tec, pod vložno št. 1/15881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572592
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Ciril, Rakek, Vrt-

na 7, in Klanfar Josip, Stari trg, Markovec
9a, vstopila 26. 4. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se na novo oblikuje in se gla-
si: trgovina na debelo z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; trgovina na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovi-
na na debelo v tranzitu; trgovinske storitve;
kompenzacijski posli; uvoz in izvoz blaga
in storitev; začasen uvoz in izvoz blaga in
storitev; posebne oblike poslov v zunanji
trgovini; raziskave trga, marketing; finanč-
ni in računovodski inženiring; pridelava in
promet z zdravilnimi zelišči; zdravstvena
dejavnost; turizem in gostinske storitve; pre-
delava in proizvodnja živilskih proizvodov;
kmetijska proizvodnja in kmetijsko sveto-
vanje; predelava, dodelava in sortiranje le-
sa; menjalniški posli; računovodsko finanči
inženiring in svetovanje; storitve in sveto-
vanje s področja računalništva ter AOP; špe-
dicijski posli; zastopanje tujih firm; uprav-
ljanje stanovanj in poslovnih prostorov; po-
sredovanje in promet nepremičnin; gradbe-
ni nadzor ter ocenjevanje nepremičnin in
izvedeništvo, gradbeni inženiring, projekti-
ranje; tehnično in fizično varovanje nepre-
mičnin; upravljanje s parkirišči, tržnicami,
odlagališči odpadkov, javnimi površinami
ter njihovo vzdrževanje, odvoz, predelava
in obdelava odpadkov, hortikulturne stori-
tve, nabava vseh vrst blaga za potrebe de-
javnosti; prevoz blaga v cestnem prometu.

Rg-21040

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07672 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EDUKO, podjetje za računalniški
inženiring in izbraževalno-svetovalne sto-
ritve  ter  zunanjetrgovinski  promet –
d.o.o., sedež: Vurnikova 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09272/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5428815
Osnovni kapital: 1,503.957,70 SIT
Ustanovitelja: Rijavec Stane, vložil

1,261.978,85 SIT, in Rijavec Jadranka, vlo-
žila 241.978,85 SIT, oba iz Ljubljane, Vur-
nikova 5, vstopila 6. 11. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-21043

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07686 z dne 16. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KALIPSO, d.o.o., podjetje za trgo-
vino  in  servis,  Ljubljana,  Spodnje Ga-
meljne 20, sedež: Spodnje Gameljne 20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18946/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5622018
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Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Gorše Zvonko, Gorše Ma-

rija, oba iz Ljubljane – Šmartnega, Sp. Ga-
meljne 20, vstopila 6. 4. 1992, vložila po
810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21055

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07910 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa OPA, podjetje za oblikovanje, pro-
jektiranje in arhitekturo, d.o.o., Kočevje,
Turjaško naselje 15, sedež: Turjaško na-
selje 15, Kočevje, pod vložno št. 1/17677/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev in dejavnosti,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5624312
Firma: OPA-ŠTRBAC-KAVRAN, pod-

jetje za oblikovanje, projektiranje in ar-
hitekturo, d.n.o., Kočevje

Skrajšana  firma:  OPA-ŠTRBAC-KA-
VRAN, d.n.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kavran Štrbac Lidija, Ko-
čevje, Turjaško naselje 15, vstopila 4. 4.
1992, in Štrbac Željko, Rijeka, Kumičičeva
57, vstopil 16. 5. 1994, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: projektiranje gradbenih objektov vi-
sokih in nizkih gradenj; izdelava vseh vrst
tehnične dokumentacije; izdelovanje projek-
tov notranje opreme; nadzorovanje izvaja-
nja vseh vrst projektiranih del v smislu grad-
benih predpisov; inženiring na področju
gradbene in arhitektonske dejavnosti; orga-
niziranje in posredovanje pri izgradnji kom-
pletnih gospodarskih, industrijskih, poslov-
nih, stanovanjskih, zdravstvenih, turističnih
in drugih objektov; gradbeno svetovanje;
storitve reklame in ekonomske propagande;
fotokopiranje in razmnoževanje; trgovina na
drobno in na debelo v tranzitu iz vseh trgov-
skih strok; gostinske storitve; posredovanje
pri prodaji nepremičnin; pripravljanje in iz-
delovanje srednjeročnih in dolgoročnih pla-
nov na področju urejanja prostora; priprav-
ljanje in izdelovanje strokovnih podlag za
pripravo prostorskih izvedbenih aktov ter
tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbani-
stičnim načrtovanjem in drugimi posegi v
prostor; storitve na področju grafičnega in
industrijskega oblikovanja; gradnja, rekon-
strukcija, adaptacija in popravila gospodar-
skih, stanovanjskih, industrijskih in drugih
objektov visoke gradnje; gradnja, rekon-
strukcija, adaptacija in popravila objektov
nizke gradnje in hidrogradenj; zaključna de-
la v gradbeništvu; proizvodnja in prodaja
betona in betonskih izdelkov, gramoza, pe-
ska, kamna; napeljava in popravilo vseh vrst
instalacij; izdelava investicijskih progra-
mov; izvajanje investicijskih del; posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; kooperacijski posli; uvoz in izvoz sto-
ritev in blaga iz vseh trgovskih strok.

Naslednji dejavnosti se brišeta: projekti-
ranje in oblikovanje s področja arhitekture;
nadzor in izvajanje gradbenih del.

Rg-21153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03145 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MikMehanik, storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Medvedova ulica 18, sedež: Medvedova
ulica  18,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20755/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5855128
Firma: YAMAHA, zastopstvo in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Na peči 4
Skrajšana  firma:  YAMAHA,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Na peči 4
Ustanovitelja: Kovič Mirko, izstop 30.

5. 1995; Matijevič Željko, Ljubljana, Na
peči 4, vstop 30. 5. 1995, vložek 2,148.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovič Mirko, razrešen 30. 5. 1995;
direktor Matijevič Željko, imenovan 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Djavnost, vpisana 21. 6. 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 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; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-

terialom, 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; 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina n drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 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;
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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov.

Rg-21157

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03654 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PETERLIN & KOS, trgovina in sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana, Jakopičeva 3, se-
dež: Jakopičeva 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26376/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5895430
Firma: PETERLIN & KOS, trgovina

in storitve, d.n.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Jakopičev 3

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Jako-
pičev 3.

Rg-21218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03940 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
JADRA, trgovina, storitve, finance, d.o.o.,
Ljubljana, Leninov trg 19, sedež: Leni-
nov  trg  19,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18914/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža in dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5633648

Firma: JADRA ŠUŠTARIČ IN ČLANI,
d.n.o.,  Trgovina,  gostinstvo  in  storitve,
LJUBLJANA

Skrajšana  firma:  JADRA  ŠUŠTARIČ
IN ČLANI, d.n.o., LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log
40

Ustanovitelja: Ilič Dragan in Šuštarič Ja-
senka, oba iz Ljubljane, Cesta v Mestni log
40, vstopila 31. 3. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo in prodaja raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 8041
Dejavnost vozniških šol.

Rg-21309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02422 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
TWM, družba za inženiring, proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Lipajeva 6, Mengeš, se-
dež: Lipajeva 6, Mengeš, pod vložno št.
1/25576/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5857538

Firma:  TWM,  družba  za  inženiring,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Neuber-
gerjeva 23, Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Neubergerjeva 23
Ustanovitelja: Grubar Miro, Ljubljana,

Cesta 24. junija 80, vstop 6. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Anton, izstop 5. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolar Janez, Mengeš, Slamnikarska
9, imenovan 5. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom.

Rg-21432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14799 z dne 14. 8. 1995 pri subjektu
vpisa GRICO, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Pohorskega bataljona 97, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5487307

Sedež: Ljubljana, Menardova 9.

Rg-21440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01094 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa CLAPA, proizvodnja lesnih izdel-
kov, d.o.o., Ljubljana, Riharjeva 1, sedež:
Riharjeva  1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21680/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5839068
Firma: CLAPA, proizvodnja lesnih iz-

delkov, d.o.o., Ljubljana, Ob dolenjski že-
leznici 132

Sedež: Ljubljana, Ob dolenjski želez-
nici 132

Ustanovitelja: Nose Barbara, izstopila 3.
3. 1995; Žabjek Aleš, vstopil 3. 3. 1995, in
Žabjek Veronika, vstopila 6. 4. 1994, oba iz
Ljubljane, Ob dolenjski železnici 243, vlo-
žila po 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 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;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-21639

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04478 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa AK LES, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Pražakova 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5791871
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajc Vid, Ljubljana, Trdi-

nova 8, vložek 750.000 SIT, Krajc Jurij,
Ljubljana, Vlahovičeva 40, vložek 375.000
SIT, in Krajc Kvas Marjeta, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 28, vložek 375.000 SIT – vsto-
pili 11. 5. 1993, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Rg-21641

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04482 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LKM, podjetje za elektrotehnične
storitve, d.o.o., Selska 25, Lavrica, p.
Škofljica, sedež: Selska 25, Lavrica, Škof-
ljica, pod vložno št. 1/21679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5718538
Osnovni kapital: 1,793.800 SIT
Ustanovitelja: Martinc Anton, Škofljica,

Selska 25, Lavrica, vstopil 7. 12. 1992, in
Ločniškar Anton, Bohinjska Bistrica, Polje
3E, vstopil 16. 10. 1994, vložila po 896.900
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21661

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07095 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GORENJKA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Moste pri Komendi,
sedež: Moste 76, Komenda, pod vložno št.
1/06819/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5378524
Ustanovitelj: Podgoršek Irena, roj. Re-

snik, in Podgoršek Marjan, izstopila 12. 5.
1994; Resnik Matjaž, Komenda, Moste 76,
vstopil 12. 5. 1994, vložil 2.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Marjan, razrešen 12. 5.
1994; direktor Resnik Matjaž, imenovan 12.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-21665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07171 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa GALKOPLAST ŠRAJ, podjetje za
predelavo kovin, plastike, galvanike, tr-
govanje na drobno in debelo, zunanja tr-
govina, marketing, kooperacija ..., d.o.o.,
sedež:  Pelechova  n. h.,  Radomlje,  pod
vložno št. 1/05489/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405807
Firma: GALKOPLAST ŠRAJ, d.o.o.,

Radomlje, Preserje, Pelechova 90
Sedež: Radomlje, Pelechova 90
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: Šraj Martin, Radomlje, Pe-

lechova 90, vstop 15. 1. 1990, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 602 Drug ko-
penski promet; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-21668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07612 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa STOPA, podjetje za predelavo, pro-
dajo in postrežbo z živili, Koroška 14,
Ljubljana, sedež: Koroška 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08543/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5419832
Firma: STOPA, d.o.o., podjetje za eko-

loško  proizvodnjo  živil,  Trebinjska  9,
Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Trebinjska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žilavec Brane, Brezovica,

Kotna pot 1, Dragomer, in Suhadolnik Fran-
ci, Ljubljana, Koroška 14, vstopila 10. 9.
1990, vložila po 591.295 SIT, ter Primožič
Jože, Kranj, Tončka Dežmana 8, in Ileršič
Jože, Begunje pri Cerknici, Brezje 1, vsto-
pila 18. 5. 1994, vložila po 158.705 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Su-
hadolnik Franci, imenovan 18. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se sedaj glasi: proizvodnja ži-
vilskih proizvodov; trgovina z živilskimi
proizvodi na drobno; trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo; gostinske storitve pre-
hrane, kmetijska proizvodnja; mlinarstvo;
organiziranje izobraževanja v obliki teča-

jev, seminarjev ipd., trgovina na drobno in
debelo z neživilskimi proizvodi.

Rg-21693

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08778 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LUKA, šiviljstvo in trgovina, d.o.o.,
Kočevje, sedež: Mestni log I/1, Kočevje,
pod vložno št. 1/11938/00 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.: 5483387
Osnovni kapital: 1,706.000 SIT
Ustanovitelja: Likar Albin in Likar An-

drija, oba iz Kočevja, Mestni log I/1, vsto-
pila 12. 2. 1991, vložila po 853.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1995: 01132
Pridelovanje drugega sadja in začimb; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-21694

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09065 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa IRE, inštitut za raziskave v elektro-
tehniki, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 29,
Ljubljana, sedež: Polanškova 29, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, zastopnika in spremembo deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5542391
Firma:  IRE,  inštitut  za  raziskave  v

elektrotehniki, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Strnad Božidar, Ljublja-

na, Kolarjeva ul. 43, Kos Andrej, Selnica ob
Dravi, Pala 40a, Remškar Anton, Brezovica
pri Ljubljani, Tržaška c. 453a, Kobal Ivan,
Ajdovščina, Ustje 50, in Vižintin Stanislav,
Ljubljana, Dobeno 21, vstopili 16. 12. 1991,
vložili po 1.602 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Kranjc Karel, izstopil 25. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Kranjc Karlu, ki je bil razrešen 25. 5. 1994.

Rg-21699

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09074 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa I.T.S. CENTER, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Vresko-
vo 17, sedež: Vreskovo 17, Trbovlje, pod
vložno št. 1/23289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnikov ter preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5788641
Firma: INŽENIRING TOLAR SERVIS

CENTER,  družba  za  varstvo  pri  delu,
varstvo pred požarom in trgovino, d.n.o.,
Vreskovo 17, Trbovlje

Skrajšana firma: I.T.S. Center, d.n.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Tolar Iztok, vložil
91.548,40 SIT, in Tolar Sonja, vložila
16.155,60 SIT, oba iz Trbovelj, Vreskovo
17, vstopila 22. 5. 1993, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem; Tolar Ivan,
izstopil 23. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Tolar Ivanu, ki je bil razrešen 23. 5. 1994
kot namestnik direktorja.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
živilskih in neživilskih izdelkov vseh trgo-
vinskih strok, vključno s premičninami in
nepremičninami; zastopanje, komisijske in
posredniške storitve; organiziranje in izva-
janje kooperantskih dejavnosti; gostinstvo
in turizem ter turistično posredovanje; sto-
ritve na področju prometa po kopnem, mor-
ju, rekah, jezerih in zraku; predelava plasti-
ke, papirja, kovin, lesa, stekla in gume ter
proizvodnja električnih strojev, naprav ter
proizvodnja živilskih in neživilskih izdel-
kov; informacije, propaganda, svetovanje in
računalniška obdelava podatkov ter knjigo-
vodske storitve; rekreativna in zabaviščna
dejavnost; gradbeništvo in investicijska de-
la; marketing; menjalni posli; finančni inže-
niring; finančne, tehnične in poslovne stori-
tve; storitve na področju varstva pri delu;
storitve s področja varstva pred požarom;
posredovanje storitev in informacij na po-
dročju varstva pri delu, varstva pred poža-
rom, ekologije in ravnanja z odpadki; stori-
tve na področju ekologije in ravnanja z od-
padki.

Rg-21715

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09179 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ABAKUS, podjetje za računalniški
inženiring, d.o.o., sedež: Vernek 3, Kre-
snice, pod vložno št. 1/04614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5326192
Osnovni kapital: 2,477.500 SIT
Ustanovitelj: Koprivnikar Branko, Kre-

snice, Vernek 3, vstop 27. 12. 1989, vložek
2,477.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2678 Št. 37 – 18. VII. 1996

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obde-
lava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74832 Fotokopiraje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-21721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11471 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa   ELEKTROMEHANIKA   ŽEJE,
podjetje  za  elektromehanične  storitve,

d.o.o., Žeje, sedež: Žeje 8a, Komenda, pod
vložno št. 1/13336/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5529492
Firma: ELEKTROMEHANIKA BUR-

GER & Co., elektromehanične storitve,
d.n.o., Žeje

Skrajšana firma: ELEKTROMEHANI-
KA Burger & Co., d.n.o., Žeje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Burger Franc, Komenda,

Žeje 8a, vstopil 13. 9. 1991, in Lužar Slav-
ko, Radomlje, Krožna cesta 11, vstopil 25.
5. 1994, vložila po 8.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Lužar Slavko, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15994 z dne 26. 4. 1995 pod št. vložka
1/26256/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5879035
Firma:   INTERIMPEKS,   Delniška

družba za notranjo in zunanjo trgovino
in turizem, p.o., Skopje, ..., Podružnica
Aviokompanija, INTERIMPEKS – AV-
IOIMPEKS, Peričeva 7, Ljubljana

Skrajšana firma: INTERIMPEKS, p.o.,
Skopje, Podružnica Aviokompanija

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Peričeva 7
Ustanovitelji: INTERIMPEKS, delniška

družba za notranjo in zunanjo trgovino in
turizem, p.o., Skopje, Ulica 11. oktomvri,
št. 32, vstop 1. 12. 1994, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dokuzova Elena, Ljubljana, Petrovi-
čeva 19, ki zastopa podružnico brez omeji-
tev, razen za najemanje in dajanje kreditov,
odtujevanje sredstev podružnice in sklepa-
nje komercialnih in drugih poslov za več
kot 1,000.000 SIT, za katere potrebuje pred-
hodno soglasje ustanovitelja, in prokurist
Spiroski Predrag, Kranj, Hotel Creina, ime-
novan 1. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;

50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 621 Zračni promet
na rednih linijah; 622 Izredni zračni pro-
met; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-21759

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18131 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
PRIME  SBM,  mednarodna  zastopstva,
d.o.o.,  Motnica 1,  Trzin,  sedež:  Motnica
1,  Trzin,   Mengeš,   pod  vložno  št.
1/10608/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremem-
bo ustanoviteljev, deleža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5652669
Firma:   SABEN,   Mednarodna   za-

stopstva, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana
Skrajšana firma: SABEN, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sancin Laura, izstopila 12.

7. 1994; Bichler Sven, Trieste, Italija, Via
Diaz 7, vstopil 25. 9. 1992, in OSLOBOĐ-
ENJE INTERNATIONAL, časopisno agen-
cijsko in trgovsko podjetje, Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 5, vstopilo 29. 7. 1994,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Sancin Laura, razrešena 29. 7.
1994; direktor Jovanović Goran, Sarajevo,
Miće Sokolovića 8, imenovan 29. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Rijavec Igor, Mengeš, Motnica 1, Trzin,
imenovan 12. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1995: 221 Za-
ložništvo; 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 18. VII. 1996 Stran 2679

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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 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; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-21781

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01182 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RIVA, trgovsko, servisno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Parmova
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/05228/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe iz d.o.o. v k.d. in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5334594
Firma: ZAHAR, trgovsko, servisno in

proizvodno podjetje, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ZAHAR, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Zahar Rudi, Ljubljana,

Glavarjeva 56, vložil 1.500 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem, in
Rangus Vincencij, Ljubljana, Šmartno 44,
vložil 500 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
vstopila 21. 3. 1990; Rangus Ana, izstopila
24. 3. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Rangus Ani, ki je bila razrešena 24. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 4. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin in papir-
ja; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-

jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov.

Rg-22025

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04723 z dne 7. 3. 1995 pri subjektu vpisa
ADITEX, podjetje za trgovino ter izvoz
in uvoz, d.o.o., Hacquetova 7, Ljubljana,
sedež: Hacquetova 7, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11273/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5468183
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Adolf, Ljubljana,

Skrbinškova ul. 16, vstop 14. 1. 1991, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22053

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13527 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa  COOPING,  kooperacijski ingeni-
ring, d.d., Begunje pri Cerknici, sedež:
Begunje  pri  Cerknici  48,  Begunje  pri
Cerknici, pod vložno št. 1/12749/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žvipelj Srečo, razrešen 15. 7. 1994;
direktorica Cerar Elizabeta, Domžale, Mač-
kovci 12, imenovana 15. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-22097

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00109 z dne 6. 3. 1995 pri subjektu vpisa
BOVI, d.o.o., podjetje za zastopanje tujih
firm, ekonomske organizacijske storitve,
storitve intelektualne lastnine, prometne
storitve, turistično posredovanje, sedež:
Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5526965
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1995: 3650 Pro-

izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 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; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 5551 Sto-
ritve menz; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredovanje; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6711
Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Agencije za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniški
strojni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s
programsko opremo; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
731102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7470 Čišče-
nje stavb; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-22294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05369 z dne 16. 6. 1995 pri subjektu
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vpisa HUMANIK MANAGER, podjetje
za inženiring in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Kočenska 12, Slovenija, sedež: Kočen-
ska  12,   Ljubljana,   pod  vložno  št.
1/13987/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526833
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Makarovič Marko in Ma-

karovič Nada, oba iz Ljubljane, Kočenska
ulica 12, vstopila 22. 11. 1991, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi za: proizvod-
njo izdelkov iz plastike, gume, lesa, kovine,
papirja, blaga; dejavnost investicijskih skla-
dov in družb; upravljanje s stanovanjskimi
zgradbami, objekti in parkirišči.

Družba odslej opravlja naslednje dejav-
nosti: inženiring, marketing in svetovanje
na področju financ, računalništva, podjet-
ništva, turističnih in gostinskih storitev ter
na področju proizvodnje, plastike, gume, le-
sa, kovin in orodjarstva; razvoj, projektira-
nje in proizvodnja elektronskih naprav in
sistemov; razvoj, montiranje, servisiranje,
proizvodnja in vzdrževanje raznih naprav
in sistemov doma in v tujini; izvajanje grad-
benih del na visokih in nizkih gradnjah do-
ma in v tujini; gostinstvo, turizem; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami neži-
vilskega blaga; prevoz blaga in potnikov v
cestnem, pomorskem, rečnem in jezerskem
prometu; izposojanje razne opreme, vozil,
plovil, letal, helikopterjev; leasing za avto-
mobile, plovila, notranjo opremo in stroje;
grafična dejavnost in založništvo; izdelava
investicijskih elaboratov, elaboratov preob-
likovanja in prestrukturiranja podjetij; vred-
notenje družbenega kapitala in podjetij; sto-
ritve v zvezi z vrednostnimi papirji (nakup,
prodaja, posredovanje); ekonomska propa-
ganda, reklama, organizacija sejmov, raz-
stav ter galerijska dejavnost; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
izdelava drobnih okrasnih in modnih dodat-
kov iz različnih materialov; pletenje in ši-
vanje različnih izdelkov in oblačil; izvoz in
uvoz vseh vrst živilskega in neživilskega
blaga; zastopanje tujih firm v prometu bla-
ga in storitev; posredovanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu blaga in storitev; investi-
cijska dela in opravljanje storitev v tujini;
proizvodnja izdelkov iz plastike, gume, le-
sa, kovine, papirja, blaga; dejavnost inve-
sticijskih skladov in družb; upravljanje s
stanovanjskimi zgradbami, objekti in parki-
rišči.

Rg-22298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08258 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
EXKODAR, Podjetje za notranje in zu-
nanjetrgovinski  promet  in  marketing,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Bijedičeva  1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14534/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5605776
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 1
Osnovni kapital: 2,050.810 SIT

Ustanovitelj: Krnjajić Darko, Ljubljana,
Kunaverjeva ulica 1, vstop 14. 10. 1991,
vložek 2,050.810 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08477 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ROTIS, družba za proizvodnjo in trgovi-
no na debelo in drobno z mešanim bla-
gom, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pot k sej-
mišču  30,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10461/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5448603
Osnovni kapital: 2,283.000 SIT
Ustanoviteljica: Badovinac Marija, Ljub-

ljana, Resljeva cesta 16, vstop 1. 7. 1993,
vložek 2,283.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08841 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MATIĆ, hišni servis Ljubljana-Čr-
nuče, d.o.o., Črnuče, sedež: Dunajska 399,
Črnuče, pod vložno št. 1/15562/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšano firmo, spremembo
sedeža in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5697662
Firma: HIŠNI SERVIS MATIČ, d.o.o.,

Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 74
Skrajšana firma: HIŠNI SERVIS MAT-

IČ, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. ju-

nija 74
Osnovni kapital: 1,627.197 SIT
Ustanovitelji: Matić Petar, Ljubljana-Čr-

nuče, Dunajska cesta 399, vstop 14. 1. 1992,
vložek 1,627.197 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09934 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
AGROPLAST,  d.o.o.,  Ljubljana,  Kme-
tijstvo, notranja in zunanja trgovina, Sne-
berska c. 44, Ljubljana-Polje, sedež: Sne-
berska 44, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/18179/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5620830
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Janež Jože, Ljubljana, Sne-

berska cesta 44, vstop 14. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10036 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  CENTER  ČEBELICA,  center za
elektronsko, tehnično, higiensko vzdrže-
vanje in opremljanje objektov, d.o.o., se-

dež: Leninov trg 19, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08009/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in sedeža firme s temile podatki:

Matična št.: 5392861
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 2
Osnovni kapital: 1,512.412 SIT
Ustanovitelj: Srbislav Marinković, Ljub-

ljana, Preglov trg 2, vstop 25. 12. 1992,
vložek 1,512.412 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22401

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16293 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
LU VEL, podjetje za uvoz in izvoz, trgo-
vino, zastopanje, posredovanje in koope-
racijo, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 1, se-
dež: Slovenčeva 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12312/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5487897
Firma: LU VEL, Podjetje za uvoz in

izvoz, trgovino, zastopanje, posredovanje
in kooperacijo, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska 6

Sedež: Ljubljana, Slovenska 6
Ustanovitelj: Lukman Ivan, Ljubljana,

Brilejeva 13, vstop 30. 4. 1991, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03116 z dne 6. 7. 1995 pod št. vložka
1/26512/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908523
Firma: G.F., marketing, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: G.F., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska c. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Društvo Gospodarski Fo-

rum, Ljubljana, Gosposvetska c. 5, vstop
31. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vnučec Bogomir, Radovljica, Gub-
čeva 4, imenovan 8. 6. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
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
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za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje 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; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delov-
ne sile; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-22436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07326 z dne 6. 2. 1995 pri subjektu vpisa
TEHNICOM, podjetje za avtomatizacijo
procesov, d.o.o., Jana Husa 18, Ljublja-
na, sedež: Jana Husa 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02681/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala, firme, sedeža, skrajšane fir-
me in osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5300100
Firma: TEHNICOM, podjetje za avto-

matizacijo  procesov,  d.o.o.,  Kopalniška
pot 2, Brezovica pri Ljubljani

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

Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Kopal-
niška pot 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brlič Milomir, Ljubljana,

Marčenkova 13, vložil 420.000 SIT, in Bob-
nar Miran, Ljubljana, Kopalniška pot 2, vlo-
žil 1.080.000 SIT, vstopila 21. 11. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bobnar Miran, imenovan 14. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22470

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09794 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ELTAN, podjetje za vzdrževanje,
popravila in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Ziherlova 4, sedež: Ziherlova 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17382/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljev ter preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5619645

Firma: ELTAN-KOPRIVC IN DRUŽ-
BENIKI, podjetje za vzdrževanje, popra-
vila in storitve, d.n.o., Ljubljana, Ziher-
lova 4

Skrajšana firma: ELTAN-KOPRIVC IN
DRUŽBENIKI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Koprivc Ivan, Ljubljana,

Ziherlova 4, vstopil 6. 4. 1992, vložil 8.000
SIT, in Setnikar Bernarda, Ljubljana, Igriš-
ka ul. 4, vstopila 20. 5. 1994, vložila 1.000
SIT – odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Rg-22514

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10096 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa VESTA, izobraževanje, svetovanje,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 44,
sedež: Resljeva 44, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5395305
Firma: VESTA, izobraževanje, razisko-

vanje, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: VESTA, d.o.o., Šmart-

no pri Litiji
Sedež: Šmartno pri Litiji, Ustje 6
Osnovni kapital: 1,691.100 SIT
Ustanoviteljice: Barbutovski Mihaela,

Maribor, Vojašniška 8, vložek 168.700 SIT,
Breznikar Marija Magdalena, Šmartno pri
Litiji, Ustje 6, vložek 1,341.700 SIT, in
Breznikar Anica, Ljubljana, Kersnikova 1,
vložek 180.700 SIT – vstopile 1. 6. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-22515

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10098 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa M.M.B.M., trgovina na debelo in
drobno,  d.o.o.,  Ljubljana,  Dunajska c.
113,  sedež:  Dunajska  c.  113,  Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/06787/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo firme
in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5360277
Firma: M.M.B.M. Budimir & Co., Pod-

jetje  za  trgovino  na  debelo  in  drobno,
d.n.o., Ljubljana, Dunajska 113

Skrajšana firma: M.M.B.M. Budimir &
Co., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Budimir Milenko, vstopil
19. 4. 1990, in Budimir Božidara, vstopila
25. 5. 1994, oba iz Ljubljane Šentvida, Pru-
šnikova 6, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-22528

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10148 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SUPER CAR, avtomehanične stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Papirniška
pot 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/05257/00

vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415560
Osnovni kapital: 1,645.000 SIT
Ustanovitelji: Bogomolec Štefan, Ljub-

ljana, Kašeljska 158, vložil 1,641.000 SIT,
in Šmid Tomaž, Ljubljana, Vojkova 4, vlo-
žil 4.000 SIT, vstopila 6. 3. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Goli Iris, izstopila 27.
5. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 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 trgov-
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; 50104
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, industrije opreme, ladij, letal; 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; 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,
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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 napra-
vami 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; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški

promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 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.; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-22549

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10221 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
NEMEČEK, podjetje za gostinstvo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., Medvode, sedež:
Zbilje  1,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/11021/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5523699
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Nemeček Robert, Medvo-

de, Zbilje 1, vstop 12. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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; 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, 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 napra-
vami 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; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
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vami, in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnost 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; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-22571

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02675 z dne 1. 7. 1995 pod št. vložka
1/26489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903416
Firma: KOTORNA, družba za trgovi-

no na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: KOTORNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Štihova 16

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zidarič Boris, Opčine, Via

del Bianco Spino 26, vložek 800.000 SIT,
Lesjak Adolf, Portorož, Senčna pot 28, vlo-
žek 400.000 SIT, Valentič Edi, Sveti Anton,
Vrtine 2, vložek 400.000 SIT, in Kodre Ma-
rij, Ljubljana, Štihova 16, vložek 400.000
SIT, vstopili 19. 5. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodre Marij, imenovan 19. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1995: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 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 rezervnimi 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;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih 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;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, 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; 5145 Trgovina na de-
belo 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 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; 5233

Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-22603

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13129 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
VITA NUOVA, d.o.o., proizvodnja, trgo-
vina, zunanja trgovina, marketing, inže-
niring, gostinstvo, turizem, šport, Ljub-
ljana, sedež: Streliška 37/a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13891/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in spremembo priimka usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5543746
Osnovni kapital: 1,795.000 SIT
Ustanovitelja: Kugovnik Otmar, vložil

1,256.500 SIT, in Kugovnik Daniel, vložil
538.500 SIT, oba iz Šmartnega ob Paki, Le-
tuš 65, vstopila 11. 11. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-22665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11379 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KANTAR, d.o.o., gostinstvo, turi-
zem in igralni avtomati, sedež: Rusjanov
trg 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/21710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5718236
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelji: Kantar Radoslav, Ljublja-

na, Rusjanov trg 6, vstop 22. 2. 1993, vlo-
žek 1,605.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/03777 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa AGENCIJA ZOOM PROMOTION,
podjetje za promocijsko in drugo dejav-
nost, Ljubljana, Zaloška cesta 222, sedež:
Zaloška cesta 222, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03817/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5319382
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Komac Vito, Ljubljana, Za-

loška 222, vstop 4. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22688

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09612 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FONIA, kasetna, diskografska in vi-
deo  produkcija,  koncertna  dejavnost,
d.o.o., Celovška 25, II. nadstropje, Ljub-
ljana, sedež: Celovška 25, II. nadstropje,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07247/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5376807
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lazić Vujadin, Ljubljana,

Vojkova 2, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09480 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FUNTEX, d.o.o., Podjetje za trgovi-
no, posredovanje in zastopstvo, Povšeto-
va  12,  Ljubljana,  sedež:  Povšetova 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23134/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5792894
Firma: FUNTEX, Podjetje za trgovino,

posredovanje in zastopstva, d.o.o., Šolska
16, Dolenja vas

Skrajšana firma: FUNTEX, d.o.o., Do-
lenja vas

Sedež: Dolenja vas, Šolska 16
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelja: Barbo Anton, izstop 16.

5. 1994; Lovšin Marjan, Dolenja vas, Šol-
ska 16, vstop 16. 5. 1994, vložek 1,680.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Barbo Anton, razrešen 16. 5. 1994;
direktor Lovšin Marjan, imenovan 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: ob-
delava in predelava keramičnih izdelkov;
urejanje vrtnih nasadov; proizvodnja in
vzgoja cvetja in okrasnih rastlin.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; opravljanje vseh poslov s področja
turizma in turističnega posredovanja ter go-
stinstvo; opravljanje menjalniških poslov;
agencijske storitve v blagovnem prometu;
komisijski posli v prometu blaga in storitev;

ekonomske, finančne in organizacijske sto-
ritve; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; zastopanje in posredovanje v prome-
tu blaga in storitev; izobraževanje; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
obdelava in predelava keramičnih izdelkov;
urejanje vrtnih nasadov; proizvodnja in
vzgoja cvetja in okrasnih rastlin.

Rg-22713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11335 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MALNETI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Sp. Slivnica 54a, Grosup-
lje, sedež: Spodnja Slivnica 54a, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/23291/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5794501
Osnovni kapital: 1,660.166 SIT
Ustanoviteljica: Vatovec Anica, Grosup-

lje, Sp. Slivnica 54a, vstop 5. 4. 1993, vlo-
žek 1,660.166 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06370 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SCART, podjetje za storitve in trže-
nje, d.o.o., Kosovelova 9, Ljubljana, se-
dež: Kosovelova 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11544/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5475805
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolič Sašo, Ljubljana,

Kosovelova 9, vstop 4. 2. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09620 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
HOBELBANK,   Marketing   Ljubljana,
d.o.o., Cesta XXII/11, Ljubljana-Polje, se-
dež: Cesta XXII/11, Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/09869/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5445914
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurkovič Metka, Ljub-

ljana Polje, Cesta XXII/11, vstop 30. 10.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-22870

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01086 z dne 27. 6. 1995 pod št. vložka
1/26462/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5895545
Firma: ERINA, intelektualne storitve,

d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 6
Skrajšana firma: ERINA, d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Danilo, Nova Go-

rica, Ledine 139, vstop 7. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Danilo, imenovan 7. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 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; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo.

Rg-22891

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00335 z dne 27. 6. 1995 pod št. vložka
1/26465/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5892856
Firma: ZA & TE, podjetje za proizvod-

njo, trženje, turizem in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZA & TE, d.o.o., Ljub-

ljana-Šentvid
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Tepeš Zlata in

Tepeš Miran, oba iz Ljubljane-Šentvida,
Stanežiče 88, vstopila 12. 1. 1995, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zadravec Tepeš Zlata, imenovana
12. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja plemenitih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5247 Trgovina na drobno s
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knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-22904

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06246 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SLON, podjetje za trgovino, inženi-
ring, svetovanje in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta na Laze 4, sedež: Cesta na
Laze 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/23988/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5799872
Firma: SLON INTERIERI, podjetje za

trgovino, inženiring, svetovanje in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Laze 4

Skrajšana firma: SLON INTERIERI,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,509.800 SIT
Ustanovitelji: Ugrinović Kristina, izsto-

pila 3. 5. 1994; Ugrinović Katja Ivanka,
Ljubljana, Cesta na Laze 4, in Fon Vladi-
mir, Ljubljana, Metoda Mikuža 12, vstopila
3. 5. 1994, vložila po 754.900 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ugrinović Kristina, razrešena 3. 5.
1994; direktorica Ugrinović Katja Ivanka,
imenovana 3. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: gradbeni in-
ženiring, projektiranje vseh vrst tehnične do-
kumentacije; opremljanje in vzdrževanje ob-
jektov in prostorov v gospodarstvu, negos-
podarstvu, obrti in gospodinjstvu; svetova-
nje pri opremljanju prostorov v gospo-
darstvu, negospodarstvu, obrti in
gospodinjstvu ter pomoč pri nakupu opre-
me; obrtniška, zaključna in instalacijska de-
la v gradbeništvu; visoke in nizke gradnje;
agencijski, komercialni in komisijski posli
v prometu blaga in storitev; trgovina na
drobno z vsemi vrstami neživilskega blaga;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; založništvo in grafična dejav-
nost; reklamne storitve in ekonomska pro-

paganda; organiziranje in izvedba sejmov,
razstav in drugih prireditev; svetovanje s
področja podjetništva, finančnega poslova-
nja in izdelave ekonomskih analiz; izvoz in
uvoz vseh vrst neživilskega blaga; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev;
posredovanje v zunanjetrgovinskem prome-
tu blaga in storitev; investicijska dela in
vlaganje v tujini; svetovanje pri prometu
nepremičnin in opravljanje cenitev nepre-
mičnin; izdelava tehnične dokumentacije
(projektiranje), izvzemši gradbeno.

Rg-22939

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06952 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
MENADO, export-import, d.o.o., Ljub-
ljana, Resljeva 40, sedež: Resljeva 40,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12125/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
pripojitev firme GIR, d.o.o., Ljubljana, s
temile podatki:

Matična št.: 5486955
Firma:    MENADO,    export-import,

d.o.o.
Skrajšana firma: MENADO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelja: Medjedović Merima, vsto-

pila 29. 3. 1991, in Medjedović Mevludin,
vstopil 16. 5. 1994,  oba Ljubljana, Rozma-
nova 5, vložila po 776.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Med-
jedović Merima, razrešena 16. 5. 1994 kot
direktorica in imenovana za namestnico di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Medjedović Mevludin, imenovan
16. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Pripojitev firme GIR, podjetje za ex-
port-import, d.o.o., Ljubljana, Resljeva c.
40, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
16. 5. 1994.

Rg-22960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10997 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa UNIMETAL, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vipavska
26, sedež: Vipavska 26, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05298/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350034
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matko Brane, Ljubljana,

Vipavska c. 26, vstop 2. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodne dejavnosti: kovinsko
predelovalne dejavnosti, proizvodnja elek-
tričnih strojev in aparatov, tehnično zaščit-
na dela, proizvodnja raznovrstnih izdelkov;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi in tranzit le-teh; sto-
ritvene dejavnosti: gostinstvo in turizem.

Naslednje dejavnosti se brišejo: trgovina
na debelo in drobno z blagom iz naslednjih
strok: kovinski izdelki, instalacijski mate-

rial, črna in barvna metalurgija, gradbeni in
elektro material; proizvodnja: kovinskih iz-
delkov, instalacijskega materiala.

Rg-22972

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10989 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa EUROLESCO, trgovsko podjetje s
stanovanjsko opremo in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Gosposvetska c. 5, sedež: Gos-
posvetska c. 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/02723/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5299799
Firma: EUROLESCO, trgovsko pod-

jetje s stanovanjsko opremo in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 371

Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 371
Osnovni kapital: 4,526.000 SIT
Ustanovitelj: Suknaič Peter, Ljubljana,

Prvomajska 8, vstop 12. 11. 1989, vložek
4,526.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22984

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10984 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRAVEN, podjetje za založništvo,
marketing in trgovino, d.o.o., sedež: Ko-
gojeva 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/22744/00 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.: 5781949
Osnovni kapital: 2,628.000 SIT
Ustanovitelja: Širca Irena in Plevanič

Marino, oba iz Ljubljane, Kogojeva 8, vsto-
pila 21. 4. 1993, vložila po 1,314.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: izdelovanje modnih oblačil, de-
korativnih predmetov in likovnih del.

Dejavnost družbe se v celoti glasi: izda-
jateljska dejavnost, založništvo, oglaševa-
nje, marketing, industrijsko oblikovanje in
oblikovanje vidnih sporočil, trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi izdelki, storitve na
področju turizma, proizvodnja tehničnih iz-
delkov, razvojna dejavnost, storitve posre-
dovanja, izdelovanje modnih oblačil, deko-
rativnih predmetov in likovnih del.

Rg-23109

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07262 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOKLEP, Podjetje za avtokle-
parstvo in ličarstvo, d.o.o., Polhov Gra-
dec, Briše 8, sedež: Briše 8, Polhov Gra-
dec, pod vložno št. 1/14492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5542952
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelj: Laznik Franc, Polhov Gra-

dec, Briše 8a, vstop 19. 12. 1991, vložek
1,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-23125

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10618 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LADY M, Podjetje za trgovino, tu-
rizem  in  gostinstvo,  d.o.o.,  Glinškova
ploščad 23, Ljubljana, sedež: Glinškova
ploščad  23,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16958/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5594022
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ladiha Dimitrij, Ljubljana,

Glinškova ploščad 23, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23146

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09025 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PRIS – TOMŠE, projektiranje in-
formacijskih  sistemov,  d.o.o.,  Domžale,
sedež: Stobovska 11b, Domžale, pod vlož-
no št. 1/11198/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in obsega zastopanja ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5469538
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelja: Tomše Franc, vložil

1,012.800 SIT, in Tomše Marjeta, vložila
675.200 SIT, oba iz Domžal, Stobovska 11b,
vstopila 31. 1. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tom-
še Marjeta, ki od 20. 5. 1994 zastopa družbo
kot direktorica z omejitvijo, da za sklenitev
vseh pravnih poslov v vrednosti nad 10.000
DEM v tolarski protivrednosti po prodaj-
nem tečaju Banke Slovenije na dan skleni-
tve posla potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost družbe se zoži za: raziskoval-
no razvojne storitve v gospodarskih dejav-
nostih.

Dejavnost družbe se razširi za: razisko-
valno razvojne storitve; trgovino na debelo
in drobno z neživilskimi proizvodi, vozili,
deli, in priborom; zastopniške, agencijske,
posredniške in komisijske storitve v trgovi-
ni; ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; finančni inženiring; knjigovodske
storitve in storitve obdelave podatkov; sto-
ritve reklame in ekonomske propagande;
izobraževanje s področja računalništva in
informacijskih sistemov; računovodski in-
ženiring.

Dejavnost se odslej glasi: raziskovalno
razvojne storitve, zlasti: izdelava in trženje
informacijskih orodij ter svetovanje in inže-
niring pri izgradnji računalniško zasnova-
nih informacijskih sistemov, uvajanje in
vzdrževanje informacijskih sistemov, izva-
janje in trženje računalniških storitev, razi-
skovalno razvojna dejavnost s področja in-
formatike; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi, vozili, deli in pribo-
rom; zastopniške, agencijske, posredniške
in komisijske storitve v trgovini; ekonom-
ske, agencijske in tehnološke storitve; fi-
nančni inženiring; računovodski inženiring;

knjigovodske storitve in storitve obdelave
podatkov; storitve reklame in ekonomske
propagande; izobraževanje s področja raču-
nalništva in informacijskih sistemov.

Rg-23188

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09014 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
EMC International, A Consulting Asso-
ciation, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
269, Ljubljana, pod vložno št. 1/07519/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5385997
Osnovni kapital: 1,823.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Marjana, Ljub-

ljana, Celovška 269, vstopila 17. 10. 1990,
vložila 1,803.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Čuček Emiljan Mile, izstopil 24. 5.
1994; Filipič Metka, Ljubljana, Podutiška c.
25, in Uršič Polonca, Ljubljana, Dolenjska
c. 82, vstopili 24. 5. 1994, vložili po 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: trgovina z mešanim blagom
na drobno; trgovina z mešanim blagom na
debelo; zunanja trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi; zavarovanje; drugo
projektiranje; inženiring; storitve kontrole
kakovosti; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; druge neomenjene sto-
ritve; investicijska dela v tujini; komercial-
ni posli na področju prometa blaga in stori-
tev.

Rg-23211

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11094 z dne 18. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TOTRA TERMO-VOD, Montaža,
varjenje plastike, vodovoda in grelnih in-
štalacij, d.o.o., Trpinčeva 71, Ljubljana,
sedež: Trpinčeva 71, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11452/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5816700
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bokal Rudolf, Ljubljana,

Polje c. VI/6, vstopil 18. 12. 1990, ter Ereiz
Ivo, Mengeš, Kolodvorska c. 6, Kočar Jo-
žef, Ljubljana-Polje, Studenec 12, in Viš-
njevar Edvard, Ljubljana-Polje, Kašeljska
c. 12, vstopili 9. 12. 1993 – vložili po
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-23216

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12538 z dne 18. 7. 1995 pri subjektu
vpisa DIK, Družba za industrijo in kultu-
ro, d.o.o., Ljubljana, Vodnikovo naselje
35, sedež: Vodnikovo naselje 35, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07917/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5418194
Osnovni kapital: 1,565.277 SIT

Ustanovitelja: Vogrič Uroš, vstopil 6. 7.
1990, vložil 1,346.369 SIT, in Vogrič Peter,
vstopil 26. 5. 1994, vložil 218.908 SIT, oba
iz Ljubljane, Vodnikovo naselje 35, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-23219

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02914 z dne 24. 7. 1995 pod št. vložka
1/26604/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903718
Firma: BALONARSKI CENTER BAR-

JE, d.n.o., Ljubljana, Ižanska cesta 89
Skrajšana firma: BALONARSKI CEN-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 89
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Trček Grega, Ljubljana,

Ižanska cesta 89, vložil 10.000 SIT, in Ko-
bal Jože, Ljubljana, Flandrova 1, vstopila
25. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trček Grega, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5274 Druga
popravila, d.n.; 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 622 Izredni zračni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6023 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti; 930 Druge
storitvene dejavnosti; 950 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-23227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07269 z dne 24. 7. 1995 pri subjektu
vpisa POLING, trgovsko, storitveno pod-
jetje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška cesta 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24637/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in ustanovi-
teljev ter preoblikovanje družbe z d.o.o. v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5817161
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Firma: POLING – ŠKODIČ IN DRUŽ-
BENIK, trgovina, storitve in inženiring,
d.n.o.

Skrajšana firma: POLING – ŠKODIČ
IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Škodič Polonca, vstopila
28. 6. 1993, in Škodič Andrej, vstopil 12. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Zelena pot 13, vlo-
žila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Rg-23229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02777 z dne 28. 7. 1995 pod št. vložka
1/22358/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5741386001
Firma: AVTO ROŽNIK, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Horjul, Horjul
119

Skrajšana   firma:   AVTO   ROŽNIK,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Horjul, Horjul 119
Osnovni kapital: 1,810.876 SIT
Ustanovitelj: Rožnik Ivan, Horjul 119,

vstop 30. 3. 1993, vložek 1,810.876 SIT,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rožnik Primož, Horjul 119, imeno-
van 23. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5161 Tr-
govina 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; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-23235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12565 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu
vpisa BONUS, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Kuzmičeva 5, sedež: Kuzmiče-
va 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/11804/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme, ustanoviteljev, de-
javnosti in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5853664
Firma: BONUS, podjetje za trgovino,

d.o.o., Ljubljana, Janševa 6
Sedež: Ljubljana, Janševa 6

Osnovni kapital: 1.600.000 SIT
Ustanovitelja: Vitorovič Marjeta, vsto-

pila 18. 1. 1991, in Vitorovič Sveta, vstopil
30. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Janševa 6,
vložila po 830.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se glasi: trgovina z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi na debelo in na drobno; ko-
mercialni in agencijski posli na področju
prometa blaga in storitev; izobraževanje za
strokovno izpopolnjevanje za pridobitev
pravice do opravljanja določenih storitev in
posebnih znanj – tujih jezikov in prevaja-
nje; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov na debelo; uvoz in izvoz medi-
cinske opreme; trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi na debelo v tranzitu;
trgovinske storitve; poslovne storitve, razen
odvetniške dejavnosti.

Rg-23260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10974 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa AJA TRADE, Trgovina in storitve,
d.o.o., Tirna, sedež: Tirna 29c, Sava, pod
vložno št. 1/21689/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5732972
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Molka Aleš, Zagorje ob Sa-

vi, Prečna pot 32, vstop 5. 2. 1993, vložek
1,515.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23262

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08983 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MALLY’S, podjetje za računalniš-
tvo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Vojkova 73, sedež: Vojkova 73, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5462517
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelji: Mally Peter, Mally Boža

in Mally Marsel, vsi iz Ljubljane, Vojkova
73, vstopili 11. 12. 1990, vložili po
535.333,34 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-23266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08993 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  SIMANDL,  biro  oprema,  d.o.o.,
Mestni trg 8, Ljubljana, sedež: Mestni trg
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/05069/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5333997
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grafenauer Sonja in Gra-

fenauer Marko, oba iz Ljubljane, Slovenska
55/a, vstopila 28. 12. 1989, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina z živilskimi proizvodi na
drobno in debelo po nomenklaturi trgovskih
strok v celoti; trgovina z neživilskimi pro-
izvodi na debelo in drobno po nomenklaturi
trgovskih strok v celoti; servisiranje in mon-
taža biro opreme; svetovanje na področju
bančništva, davčnih zadev in knjigovodstva;
knjigovodske storitve; leasing storitve; iz-
posojanje računalniške in programske opre-
me; izposojanje avdio in video tehnike.

Naslednje dejavnosti se brišejo: promet
blaga na debelo in drobno iz naslednjih tr-
govskih strok: elektrotehnični stroji, napra-
ve in elektrotehnični material ter svetilna
oprema, elektrotehnični in elektronski apa-
rati, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli
in potrebščine, vključno z vsemi izdelki be-
le tehnike ter elektronskimi in računalniški-
mi aparati, njih potrebščin, potrošnega ma-
teriala in delov; papir, šolski in pisarniški
material, oprema in potrebščine; trgovina
na debelo in drobno iz naslednjih trgovskih
strok: fotografski in kinematografski apara-
ti, instrumenti in aparati za potrebe izobra-
ževanja, znanstvenega raziskovanja in za
poklicno uporabo, tehnična oprema in re-
zervni deli, orodja in potrebščine, repro-
dukcijski in potrošni material za oskrbova-
nje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in
storitvenih dejavnosti; prevozi blaga v cest-
nem prometu; šolanje in prirejanje tečajev
na področju računalništva; svetovanje na po-
dročju računalništva; izdelava računalniških
programov; komisijski posli na področju
prometa blaga; računalniški paketi – soft-
ware; gostinstvo; turizem; posredovanje in
zastopanje v zunanjetrgovinskem poslova-
nju ter prometu blaga in storitev.

Rg-23275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15519 z dne 10. 4. 1995 pod št. vložka
1/26208/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5875951
Firma: SOTO BRAVO, Trgovina in tu-

rizem, k.d.
Skrajšana firma: SOTO BRAVO, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kamnik, Rozmanova 1
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Soto Bravo Francisco, San

Juan de Luriganc Jr. Oroya nro. 110, Lima,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in Gašperič Adela, Izola, Ul. Emilia
Driolia 6, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja – vstopila 8. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Soto Bravo Francisco, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Gašperič Ade-
la, imenovana 8. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
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larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
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; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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 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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 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 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5551 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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); 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska 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; 92521
Dejavnost muzejev; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9900
Eksteritorialne organizacije in združenja.

Rg-23336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11169 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TAPKO, Podjetje za storitve, trgo-
vino in turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Prušnikova 80, Ljubljana, pod vložno št.
1/17208/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5608082
Osnovni kapital: 1,980.000 SIT
Ustanovitelja: Pezo Miroslav in Pezo

Marjana, oba iz Ljubljane, Celovška 74,
vstopila 3. 3. 1992, vložila po 990.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02201 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KIMING, Podjetje za trgovino, sto-
ritve in marketing, d.o.o., Domžale, se-
dež: Kovičeva 9, Domžale, pod vložno št.
1/18717/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5646227
Firma: ŽAD & M, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Gora 27a, Komenda
Skrajšana firma: ŽAD & M, d.o.o., Ko-

menda
Sedež: Komenda, Gora 27a
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT

Ustanovitelji: Karlovšek Igor, Karlovšek
Metka, izstopila 16. 12. 1994; Bremšak Du-
šan, Komenda, Gora 27a, vstopil 16. 12.
1994, vložil 1,613.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bremšak Dušan, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Karlovšek Igor in zastopnica Karlovšek
Metka, razrešena 16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla in
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbeniš-
tvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 343 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 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; 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 potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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; 525 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; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
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stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 926
Športna dejavnost; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-23354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11134 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MIK, storitve, montaža in trgovina,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Černetova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17997/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5621305
Firma: MIK, storitve, montaža in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Černetova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Boh Mateja, Ljubljana,

Černetova 4, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23358

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08764 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SKAPIN, storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež:  Skapinova  11a,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/16902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5687462
Osnovni kapital: 1,508.720 SIT
Ustanovitelja: Toplak Barbara in Toplak

Pavel, oba iz Ljubljane, Spomeniška pot 9,
vstopila 4. 3. 1992, vložila po 754.360 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11197 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  BIG-D,  Trgovina  in  gostinstvo,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Dobovec 49, Do-
bovec, Trbovlje, pod vložno št. 1/23404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5803578
Firma: BIG-D, Trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIG-D, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,898.369 SIT
Ustanoviteljica: Plasajec Berta, Trbov-

lje, Trg revolucije 15, vstop 28. 5. 1993,
vložek 1,898.369 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15192 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PIKAPOLONICA, Podjetje za tr-
govino in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350573
Sedež: Ljubljana, Dunajska 47
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Tasunovič Dragan in Šur-

jan Irena, oba iz Ljubljana, C. španskih bor-
cev 71a, vstopila 20. 3. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih 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
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; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-

valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo 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 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;
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,
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 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; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 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; 522
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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
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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 umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, 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 zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravilo izdelkov ši-
roke 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.;
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; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme 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 izdelkov širo-
ke porabe; 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
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 921 Filmska in video-
dejavnost; 9211 Snemanje filov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923

Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-23391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11011 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ALCOM, export-import, zastopa-
nje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Ga-
ljevica 9, sedež: Galjevica 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5375851
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Loborec Andrej, Ljublja-

na, Galjevica 9, vstop 20. 3. 1990, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08963 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MAHEJA, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Kočevje, se-
dež: Ljubljanska 30, Kočevje, pod vložno
št. 1/18836/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5646367
Firma: MAHEJA, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o., Kočevje,
Streliška 27

Sedež: Kočevje, Streliška 27
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelja: Marolt Ivan, vstopil 8. 4.

1992 in Marolt Helena, vstopila 23. 5. 1994,
oba iz Kočevja, Ljubljanska 30, vložila po
830.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
rolt Helena, imenovana 23. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direk-
torja.

Rg-23412

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09052 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TAKEDO, knjigovodske in storitve-
ne dejavnosti, d.o.o., Maistrova 6, Ljub-
ljana, sedež. Maistrova 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17223/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5728827
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodnjov Sandra, vstopila

16. 3. 1992 in Vodnjov Franc, vstopil 24. 5.

1994, oba iz Ljubljane, Maistrova 6, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vod-
njov Franc, imenovan 24. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnik direk-
torice.

Dejavnost družbe je: inženiring: organi-
zacija in posredovanje pri gradnji gospo-
darskih in drugih objektov; poslovne stori-
tve: ekonomski in finančni inženiring, dru-
ge neomenjene storitve; stanovanjska de-
javnost: investicijska vlaganja v graditev
stanovanjskih objektov; storitve na področ-
ju prometa: storitve reklame in ekonomske
propagande, komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev,
neomenjene storitve na področju prometa;
raziskovalno-razvojno delo: ekonomske in
organizacijske in tehnološke storitve; turi-
stično posredovanje: turistični uradi.

Rg-23918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03103 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KTC, kovinsko in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kočevje, Pri Unionu 29, sedež:
Pri Unionu 29, Kočevje, pod vložno št.
1/11565/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5579155
Osnovni kapital: 1,675.455 SIT
Ustanovitelja: Cvitkovič Jože in Cvitko-

vič Zofija, oba iz Kočevja, Pri Unionu 19,
vstopila 18. 1. 1991, vložila po 837.727,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03961 z dne 16. 3. 1995 pri subjektu
vpisa M FORMA, podjetje za projektno
vodenje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana,
Kopitarjeva  2,  sedež:  Kopitarjeva  2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12418/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža in osebe, pooblaščene
za zastopanje, povečanje osnovnega kapita-
la in spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5497248
Firma: M FORMA, podjetje za pro-

jektno vodenje in trgovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Mazijeva 3

Sedež: Ljubljana, Mazijeva 3
Osnovni kapital: 3,202.000 SIT
Ustanovitelj: Fras Marijan, Ljubljana, Ži-

dovska ulica 3, vstop 9. 4. 1991, vložek
3,202.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Fras
Marijan, razrešen 20. 4. 1994, kot družbe-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Simonič Jelka, Porto-
rož, Seča 6, razrešena 20. 4. 1994 kot direk-
torica in imenovana za poslovno poob-
laščenko, ki je pooblaščena za zastopanje
družbe ter za sklepanje vseh poslov na po-
dročju komerciale in marketinga, razen za
sklepanje pogodb, ki v vsakem posamez-
nem primeru presegajo znesek tolarske pro-
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tivrednosti 100.000 DEM (z besedo: stoti-
soč nemških mark) po srednjem uradnem
tečaju za nemške marke po tečajni listi Ban-
ke Slovenije; za najemanje in dajanje ter
odpoved kreditov in posojil; za investicij-
ska vlaganja, ki zadevajo naložbe družbe
izven odobrenega investicijskega programa
družbe; za prevzem jamstev in garancijskih
obveznosti, kolikor gre za tovrstne obvez-
nosti v zvezi z običajnim poslovanjem druž-
be; za nakup ali prodajo, zakup ali zastav-
ljanje nepremičnin in stvarnih pravic ali bre-
men; za pridobitev in odtujitev patentnih,
licenčnih, blagovnih in vzročnih pravic ter
za potrditev v družbi ustvarjenih pravic in-
dustrijske lastnine; Fras Marjana, Ljublja-
na, Židovska ulica 3, imenovana 20. 4. 1994
za poslovno pooblaščenko, ki je pooblašče-
na za zastopanje družbe ter za sklepanje
vseh poslov na področju financ in računo-
vodstva, neomejeno v primeru odsotnosti
direktorja; Pungertnik Irena, Notranje gori-
ce, Pot k čuvajnici 39, imenovana 20. 4.
1994 za poslovno pooblaščenko, ki je poob-
laščena za zastopanje družbe ter za sklepa-
nje vseh poslov na projektantskem področju
in področju inženiringa, razen za sklepanje
pogodb, ki v vsakem posameznem primeru
presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM (z besedo: stotisoč nemških
mark) po srednjem uradnem tečaju za nem-
ške marke po tečajni listi Banke Slovenije;
za najemanje in dajanje ter odpoved kredi-
tov in posojil; za investicijska vlaganja, ki
zadevajo naložbe družbe izven odobrenega
investicijskega programa družbe; za prev-
zem jamstev in garancijskih obveznosti, ko-
likor gre za tovrstne obveznosti v zvezi z
običajnim poslovanjem družbe; za nakup
ali prodajo, zakup ali zastavljanje nepre-
mičnin in stvarnih pravic ali bremen; za
pridobitev in odtujitev patentnih, licenčnih,
blagovnih in vzorčnih pravic ter za potrdi-
tev v družbi ustvarjenih pravic industrijske
lastnine.

Naslednje dejavnosti se brišejo: turistič-
na dejavnost: agencijsko vodenje turistične
dejavnosti, posredovanje turističnih kapaci-
tet, izposojanje športne opreme za prosti
čas in rekreacijo, organizacija športnih in
rekreacijskih prireditev; proizvodnja zgo-
tovljenih tekstilnih izdelkov in tekstilne
konfekcije; opravljanje turističnih poslov s
tujino; posredovanje in zastopanje v prome-
tu blaga in storitev.

Dejavnost družbe je odslej: raziskava tr-
ga za potrebe investitorjev in izvajalcev,
sodelovanje pri izdelavi projektne naloge in
izdelava projektne naloge, izdelava idejnih
rešitev in programskih zasnov, izdelava pro-
jektne dokumentacije, organizacija in izva-
janje ter koordinacija del na posameznih
projektih, vključno z vodenjem upravnih po-
stopkov pri pristojnih organih, izdelava in-
vesticijskih programov in analiz uspešnosti
projekta; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgo-
vinske storitve: agencijske storitve, posred-
niške storitve, zastopniške storitve, storitve
ekonomske propagande ter prirejanje sej-
mov in gospodarskih razstav; dajanje os-
novnih sredstev v najem ali leasing; leasing
opreme (premičnin) in nepremičnin; promet
z nepremičninami; finančne, računovodske
in knjigovodske storitve; proizvodnja opre-

me za trgovino, gostinstvo in turizem, pro-
jektiranje in sorodne tehnične storitve: pro-
jektiranje gradbenih objektov in drugo pro-
jektiranje, inženiring, priprava tehnične do-
kumentacije v obsegu sprejetih programov
izgradnje in prenove gospodarskih in dru-
gih objektov, organizacija izvajanja grad-
benih, instalacijskih in zaključnih del; grad-
nja, rekonstrukcija, adaptacija in popravila
gospodarskih, stanovanjskih in drugih stavb;
instalacije in zaključna dela v gradbeništvu;
izdelava ekspertiz in študij ter idejnih, glav-
nih in podrobnih projektov ter investicij-
sko-tehnične dokumentacije za objekte in
dela v tujini; izvajalsko in svetovalno (con-
sulting) inženirstvo v tujini; strokovna po-
moč oziroma konzultantske storitve med
graditvijo in pri delih na zgrajenih objektih
v tujini; dobava opreme, delov in materiala
za investicijska dela v tujini; odstopanje in-
vesticijskih poslov tujim osebam doma; za-
stopanje tujih oseb v Sloveniji.

Rg-24738

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14402 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu vpisa
MERCATOR-ETA, živilska industrija,
Kamnik, d.o.o., sedež: Kajuhova pot 4,
Kamnik, pod vložno št. 1/02763/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049237
Razširjena dejavnost: promet blaga: pro-

daja na debelo žita in mlevskih izdelkov,
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, prodaja
zdravilnih zelišč, storitve skladiščenje in
tehtanja blaga.

Celotna dejavnost: proizvodnja: izdelo-
vanje gorčice, vlaganje povrtnin in gozdnih
sadežev, proizvodnja in predelava kukma-
kov (šampinjonov), predelava sadja, pro-
izvodnja konzerviranih jedi in dodatkov iz
mesa, drobovine, vrtnin in drugih živil rast-
linskega in živalskega izvora, proizvodnja
zamrznjene zelenjave in sadja, proizvodnja
in pakiranje koščišnih plodov, pakiranje ži-
vilskih proizvodov; promet blaga: prodaja
na drobno predmetov lastne proizvodnje, na-
kup in prodaja na drobno sadja in zelenjave,
odkup steklene embalaže, pakiranje in pro-
daja na debelo sveže povrtnine, sadja, gob
in gozdnih sadežev, prodaja mesa, perutni-
ne in izdelkov: mesne konzerve, jušni kon-
centrati, mešane konzerve z zelenjavo, se-
mensko blago: seme vrtnin, živila in gospo-
dinjske potrebščine, mlevski izdelki, riž, ješ-
prenj, prosena in ajdova kaša, keksi in obla-
ti ter drugi konditorski izdelki, testenine,
prepečenec in drobtine, pecilni, praški za
pudinge, kreme in podobno, sladkor in iz-
delki na bazi sladkorja, začimbe, kava in
kavni nadomestki, čaji, kakav in izdelki na
bazi kakava, mlečni izdelki (topljeni siri),
sadni sokovi, sadni sirupi – originalno paki-
rani, med, industrijski mesni izdelki (mesne
konzerve), konzervirane, posušene in solje-
ne ribe ter ribji izdelki, sol, žvečilni gumi,
industrijski sladoled, sladki in kakavni iz-
delki: čokolade vseh vrst, bonboni in drugi
izdelki na podlagi sladkorja, maščobe (mar-
garina), povrtnine, sadje in njih izdelki,
gozdni sadeži, sadni izdelki, alkoholne in
brezalkoholne pijače, naravna vina, steklo,
porcelan in keramični izdelki, votlo steklo,

mleko in mlečni izdelki, perutnina in jajca,
delikatesni izdelki, prodaja kruha, prodaja
na debelo žita in mlevskih izdelkov, alko-
holnih in brezalkoholnih pijač, prodaja zdra-
vilnih zelišč, storitve skladiščenja in tehta-
nja blaga in vzdrževanje lastnih proizvod-
nih gradbenih objektov, strojne opreme in
naprav ter prevoz blaga z lastnimi prevozni-
mi sredstvi za svoje in druge potrebe.

Rg-24739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14403 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu vpisa
MERCATOR-ETA,  Živilska  industrija,
Kamnik, d.o.o., Obrat Hortus, Ljutomer,
sedež: Rade Pušenjaka 8, Ljutomer, pod
vložno št. 1/02763/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5049237000
Razširjena dejavnost: prodaja na debelo

žita in mlevskih izdelkov, alkoholnih in bre-
zalkoholnih pijač; prodaja na drobno: živil
in gospodinjskih potrebščin, zelenjave, sad-
ja in vrtnin, žita in mlevskih izdelkov, deli-
kates, alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
stekla, porcelana in keramike, zdravilnih ze-
lišč; storitve skladiščenja in tehtanja blaga.

Celotna dejavnost: vlaganje povrtnin in
gozdnih sadežev; predelava sadja; proizvod-
nja zamrznjene zelenjave in sadja; proizvod-
nja in pakiranje koščičastih plodov; pakira-
nje živilskih proizvodov; prodaja na debelo
žita in mlevskih izdelkov, alkoholnih in bre-
zalkoholnih pijač; prodaja na drobno: živil
in gospodinjskih potrebščin, zelenjave, sad-
ja in vrtnin, žita in mlevskih izdelkov, deli-
kates, alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
stekla, porcelana in keramike, zdravilnih ze-
lišč; storitve skladiščenja in tehtanje blaga.

Rg-24740

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14415 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu vpisa
ZAM, trgovsko in posredniško podjetje,
Kočevje, d.o.o., sedež: Breg 27, Stara cer-
kev, pod vložno št. 1/11269/00 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.: 5468612
Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Marjan, Stara cerkev,

Breg 27, vstop 6. 12. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1995: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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 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-
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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; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 900 Storitve javne higiene;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-24763

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19814 z dne 8. 9. 1995 pri subjektu vpisa
SLOVENIJALES D.F.I., družba za finan-
ciranje in investicije, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska cesta
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/13566/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5526639
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 22. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-24829

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00656 z dne 9. 8. 1995 pri subjektu vpisa
SLONETH, import – export, d.o.o., Je-
rančičeva 11, Ljubljana-Šentvid, sedež:
Jerančičeva 11, Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/23172/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5798795
Osnovni kapital: 3,511.273,50 SIT
Ustanoviteljica: Škedelj Oegema Janja,

Ljubljana-Šentvid, Jerančičeva 11, vstop 15.
4. 1993, vložek 3,511.273,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 8. 1995: 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na 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.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-24842

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02899 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KOMPAS HOLIDAYS, turistično
podjetje, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 36,
sedež: Slovenska c. 36, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10939/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravo sklepa Srg št.
94/9818, ker je bil pomotoma vpisan višji
kapital, s temile podatki:

Matična št.: 5460522
Osnovni kapital: 38,872.860 SIT.

Rg-24855

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04211 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES D.F.I., družba za
financiranje in investicije, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska
cesta 22, Ljubljana, pod vložno
št.1/13566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526639
Firma: SLOVENIJALES TEL, družba

za  telekomunikacije  in  sisteme,  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana   firma:   SLOVENIJALES
TEL,  d.o.o.,  Ljubljana

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kobal
Djordja, Ljubljana, Einspielerjeva 20, raz-
rešena 31. 7. 1995 kot zastopnica in imeno-
vana 1. 8. 1995 za prokuristko; direktorica
Diluigi-Osterc Donna, Ljubljana, Ulica
Gubčeve brigade 78, imenovana 1. 8. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da po predhod-
nem soglasju ustanovitelja sklepa: 1) po-
godbe o nakupu, prodaji ter obremenitvi ne-
premčnin; 2) pogodbe o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih; 3)
pogodbe o najemanju in dajanju kratkoroč-
nih kreditov in garancijske pogodbe nad
vrednostjo 100.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije; 4) pogodbe o najemanju in dajanju
dolgoročnih kreditov in garancijske pogod-
be; 5) druge pogodbe oziroma pravne posle,
katerih vrednost presega 500.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 6164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 642 Telekomunikacije; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-24984

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15002 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu
vpisa ŠUŠTAR, storitve, trgovina, pro-
izvodnja, d.o.o., Zaplana, sedež: Zaplana
7, Vrhnika, pod vložno št. 1/22749/00 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.: 5750148
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: Križaj Franc, Vrhnika, Za-

plana 7, vstop 14. 4. 1993, vložek 1,630.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kri-
žaj Franc, ki od 19. 5. 1994 zastopa družbo
kot direktor brez omejitev.

Rg-25063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05840 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa EUROPA, d.o.o., podjetje za trans-
port, špedicijo, trgovino neživilskih pro-
izvodov, inženiring, marketing, storitve...,
Ljubljana, Petkova 69, sedež: Petkova 69,
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Ljubljana, pod vložno št. 1/02264/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in bese-
dila dejavnosti v firmi s temile podatki:

Matična št.: 5289068
Firma:  EUROPA,  d.o.o.,  podjetje za

transport, špedicijo, trgovino in zunanjo
trgovino, Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Voduškova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.

Rg-25069

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08462 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GASTON, Podjetje za trgovino in
posredništvo,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Njegoševa 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/21624/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. ter spre-
membo firme in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5727537
Firma: GRABRIJAN, k.d., Avtorsko in

glasbeno posredovanje, Ljubljana
Skrajšana  firma:  GRABRIJAN,  k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Grabrijan Robert, Ljublja-

na, Njegoševa 12, vstop 10. 2. 1993, vložek
99.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem, in Frece Barbara, Dom-
žale, Blišče 32, vstop 18. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25073

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09869 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu
vpisa VIMAX, podjetje za gostinstvo, tu-
rizem, trgovino in kovinsko predelovalno
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Sodarska ste-
za 2, sedež: Sodarska steza 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17241/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5607817
Firma: VIMAX – ROPIČ IN DRUGI,

gostinstvo, turizem, trgovina in kovinsko
predelovalna dejavnost, d.n.o., Ljublja-
na, Sodarska steza 2

Skrajšana firma: VIMAX – ROPIČ IN
DRUGI, d.n.o., Ljubljana, Sodarska ste-
za 2

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Ropič Gregor, Ljubljana,
Sodarska steza 2, vstopil 24. 2. 1992 in Ro-
pič Golob Ana, Ljubljana, Tržaška cesta 49,
vstopila 30. 5. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ropič
Gregor, razrešen 30. 5. 1994, kot družbenik
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Ropič Golob
Ana, imenovana 30. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-25099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14843 z dne 28. 9. 1995 pod št. vložka
1/26796/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5889995
Firma:  ZLATOZOR  BENKO,  k.d.,

Proizvodnja,  trgovina  in  storitve,  ZA-
GORJE

Skrajšana firma: ZLATOZOR BENKO,
k.d., ZAGORJE

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta IX. av-

gusta 85
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Benko Zorka, Zagorje ob

Savi, Cesta IX. avgusta 85, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem, in Smr-
kolj Jožef, Izlake, Spodnji Prhovec 5, odgo-
vornost: ne odgovarja – vstopila 7. 10. 1994,
vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benko Zorka, imenovana 14. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 5024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 92623 Druge športne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in

pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-25142

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03841 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TOMAN COMPANY, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 5, sedež:
Bratovševa  ploščad  5,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21649/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodiša uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5727499
Osnovni kapital: 1,891.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Tomaž, Ljubljana,

Periceva 2, vstop 14. 1. 1993, vložek
1,891.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25145

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05575 z dne 22. 9. 1995 pod št. vložka
1/26770/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz Okrožnega sodišča Kranj,
spremembo firme, sedeža in družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5567211
Firma: MARCOMTIM, trgovsko in za-

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

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cesar Anton, Bohinjska

Bistrica, Ajdovska 1, vstop 20. 1. 1992, vlo-
žek 750.000 SIT, Rovšek Mirko, Ljubljana,
Miklošičeva 22, vstop 11. 4. 1994, vložek
450.000 SIT, in Žiberna Irena, Ljubljana,
Jamnikarjeva ulica 25, vstop 11. 4. 1994,
vložek 300.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Cesar Anton, Rovšek Mirko in Ži-
berna Irena, imenovani 11. 4. 1994, zasto-
pajo družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Kranj pod vlož.
št. 1/2982/00.

Na novo se vpišejo naslednje dejavnosti:
finančni inženiring, nizka gradnja in hidro-
granja, visoka gradnja, industrijska in za-
ključna dela v gradbeništvu, urejanje nase-
lja in prostora: urejanje gradbenih zemljišč,
nadzor nad izvajanjem gradbenih, instala-
cijskih in obrtniških del na objektih visoke
in nizke gradnje, projektiranje, prostorsko
in urbanistično planiranje ter svetovalski in
izvajalski inženiring, upravljanje in organi-
ziranje ter izvajanje vzdrževanja poslovnih,
gospodarskih, stanovanjskih in drugih ob-
jektov, proizvodnja gradbenih izdelkov in
polizdelkov, čiščenje poslovnih prostorov.

Odslej je dejavnost: trgovina na debelo
(tudi v tranzitu) in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, z blagom iz vseh
trgovskih strok, posredovanje in zastopanje
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v prometu blaga in storitev, druge gostinske
storitve – kavarne, točilnice, bifeji, ipd., tu-
ristično posredovanje – turistične agencije
in uradi, prevoz blaga v cestnem prometu,
proizvodnja raznovrstnih izdelkov, od tega
proizvodnja vseh vrst učil in telesnokultur-
nih rekvizitov iz različnih materialov (les,
kovina, tekstil, plastične mase, papir in dru-
go) ter proizvodnja otroških igrač, proizvod-
nja žaganega lesa in plošč, proizvodnja le-
senega pohištva, proizvodnja drugih konč-
nih lesenih izdelkov, organiziranje in izva-
janje proizvodne dejavnosti v kooperaciji,
finančni inženiring, nizka gradnja in hidro-
gradnja, visoka gradnja, industrijska in za-
ključna dela v gradbeništvu, urejanje nase-
lja in prostora: urejanje gradbenih zemljišč,
nadzor nad izvajanjem gradbenih, instala-
cijskih in obrtniških del na objektih visoke
in nizke gradnje, projektiranje, prostorsko
in urbanistično planiranje ter svetovalski in
izvajalski inženiring, upravljanje in organi-
zacija ter izvajanje vzdrževanja poslovnih,
gospodarskih, stanovanjskih in drugih ob-
jektov, proizvodnja gradbenih izdelkov in
polizdelkov, čiščenje poslovnih prostorov.

Rg-25158

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13583 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu
vpisa  RIC,  Računalniški  izobraževalni
center, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savska
cesta  3,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5542669
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelji: Breznik Dušan, Ljubljana,

Klopčičeva 2, GAMBIT TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Savska c. 3, in MEDIJA, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 4, vstopili 7. 10.
1991, vložili po 517.333,33 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-12640

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13955 z dne 16. 3. 1995 pod št. vložka
1/26115/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5867096
Firma: RAZPET GRČAR, projekt bi-

ro, d.n.o., Zagorje ob Savi, Na bregu 12
Skrajšana  firma:  RAZPET  GRČAR,

d.n.o., Zagorje ob Savi
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Zagorje ob Savi, Na bregu 12
Ustanovitelja: Razpet Frančišek, Zagor-

je ob Savi, Ulica talcev 30, in Grčar Dejan,
Zagorje ob Savi, Na bregu 12, vstopila 7. 7.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razpet Frančišek, imenovan 7. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5264 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-12672

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03759 z dne 20. 2. 1995 pri subjektu
vpisa NEJC, d.o.o., grafično komercialni
marketing, Ljubljana, Mokrška 12, sedež:
Mokrška  12,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18684/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5607949
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šturm Andrej, vstopil 16.

3. 1992, in Šturm Saša, vstopila 31. 3. 1993,
oba iz Ljubljane, Mokrška 12, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-12721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/033695 z dne 16. 2. 1995 pri subjektu
vpisa OKA, Otroška knjiga, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Lepi pot 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695040
Osnovni kapital: 1,684.466 SIT
Ustanovitelji: Toman Irma, Ljubljana,

Lepi pot 14a, vložek 353.738 SIT, INFO
MEDIA COMMUNICATION, Francija, Pa-
ris, 26 rue des ecoles, vložek 1,094.904 SIT,
Djiaba Faiha, Francija, Paris, 10 rue Miol-
lis, vložek 33.689 SIT, Rouillard Benoit,
Francija, Paris, 43, rue Violet, vložek 33.689
SIT, Sylvestre, Philippe, Francija, Paris, 29
rue de Buci, vložek 84.223 SIT, Murris Lo-
uis Jean, Dai Loutres, Francija, St. Ettenne
de Tinee Quartier, vložek 84.223 SIT – vsto-
pili 14. 12. 1992, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Vpiše se naslednja dejavnost: fotokopi-
ranje.

Celotna dejavnost se glasi: založniška
dejavnost in časopisno založniška dejavnost;
ekonomske, finančne, organizacijske in teh-
nološke storitve na področju trgovine in fi-
nanc; komercialni posli v uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; komer-
cialne storitve in posredovanje ekonomske
propagande ter marketinga; druge neome-
njene storitve na področju založništva in
prometa blaga; organizacija, svetovanje, po-
sredovanje pri izdelavi celovitih informa-
cijskih sistemov; funkcionalno usposablja-
nje delavcev kupca; namizno založništvo;
svetovanje in konsultacije, razvoj in trans-
fer tehnologij na področju založniške de-
javnosti; pomoč in izdelava ekspertiz, študij
in programov na finančnem in založniškem

področju; promet z nepremičninami; prevo-
zi blaga v cestnem prometu; prirejanje sej-
mov in razstav; trgovanje z vrednostnimi
papirji in drugimi borznimi artikli; zastopa-
nje podjetij, posredovanje, konsignacijski,
agencijski in komisijski posli v založniški
dejavnosti in trgovinskem prometu; trgova-
nje na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki vseh trgovskih strok; gra-
fična dejavnost; leasing oprema za založ-
niško in grafično dejavnost; kooperacije s
področja dejavnosti; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih izdelkov vseh trgovskih strok;
storitve v zunanjetrgovinskem prometu; or-
ganizacija mednarodnih sejmov; zastopanje
tujih firm, posredovanje, konsignacijski,
agencijski in komisijski posli v zunanjetr-
govinskem prometu; fotokopiranje.

Rg-12823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04023 z dne 10. 1. 1995 pri subjektu
vpisa HOBO, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana,   sedež:   Podlimbarskega  29,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13071/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih dejavnostih s temile
podatki:

Matična št.: 5505704
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Igor, Ljubljana, Lin-

hartova 68, vstop 11. 7. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12857

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00752 z dne 22. 3. 1995 pod št. vložka
1/26133/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893763
Firma: THERMOVOD, Podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Prisojna 1, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Prisojna 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gratzer Igor, Ljubljana,

Prisojna 1, in Novak Josip, Mengeš, Levče-
va ulica 15, vstopila 7. 2. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gratzer Igor in direktor Novak Jo-
sip, imenovana 7. 2. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-12858

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00767 z dne 23. 3. 1995 pod št. vložka
1/26145/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893828
Firma:   SKYPARTNER   AIRLINES,

storitve za aviacijo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SKYPARTNER AIR-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod akacijami 42
Osnovni kapital: 9,600.000 SIT
Ustanovitelji: PARTNAIR AVIATIONS

SERVICES, storitve za aviacijo, do.o., Ježa
25a, Ljubljana-Črnuče, vložek 3,264.000
SIT, in SKYLINK AVIATION Inc., Toron-
to Kanada, 593 Yonge Street, Apart. 234,
vložek 6,336.000 SIT – vstopila 5. 1. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ivančič Samo, Solkan, Med ogradami
23, ki zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kurist Jensen Lars Kaas, Koebenhaven, Ro-
vsingsgade 15. 2 TH, imenovana 5. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1995: 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6210 Izredni zračni promet; 5311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 6411 Javne poštne storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-12872

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07214 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ALSECS TECHNOLOGIES, Pod-
jetje za raziskave in razvoj, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Mucherjeva ul. 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5464846
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Stemberger Boris, Ljublja-

na, Mucherjeva 3, vstop 25. 11. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-12875

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07230 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa DARE, Projektiranje, inženiring in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,  sedež:
Ruska  ul.  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10109/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5445221
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Poženel Darko, Ljubljana,

Celovška 28, vstop 21. 12. 1990, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08195 z dne 14. 3. 1995 pri subjektu
vpisa JOL, podjetje za razvoj, organiza-
cijo proizvodnje, proizvodnjo ter notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dobrunjska cesta 32/b, Ljub-
ljana-Dobrunje, pod vložno št. 1/08838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5419697
Osnovni kapital: 2,503.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubič Jože, Ljubljana-Do-

brunje, Dobrunjska c. 32/b, vstop 27. 9.
1990, vložek 2,503.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-12902

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08642 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa EMPORIO, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Dragomer, se-
dež: Stara cesta 7, Dragomer, Brezovica
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/19533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5662761
Firma: EMPORIO MEDICAL, podjet-

je za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana   firma:   EMPORIO   MEDI-
CAL, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Prešernova 5
Osnovni kapital: 3.061.300 SIT
Ustanovitelja: Jurkovič Ana, Ljubljana,

Prešernova 5, vstop 30. 6. 1992, vložek
1,580.650 SIT, in Newport Medical LTD,
Dublin, Irska, 41 Central Chambers, Dame
Cour, vstop 22. 3. 1994, vložek 1,480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je naslednja: trgovina
z neživilskimi proizvodi na debelo; trgovi-
na z neživilskimi proizvodi na drobno,
vključno z izvajanjem prodaje od vrat do
vrat ter prodaje po pošti; neomenjene po-
slovne storitve na področju prometa; izde-
lava in popravila neomenjenih raznovrstnih
proizvodov, vključno s servisiranjem opre-
me iz programa zastopanja; prevoz blaga v
cestnem prometu – dostava blaga kupcem;

zunanja trgovina z živilskimi proizvodi; zu-
nanja trgovina z neživilskimi proizvodi,
vključno z izvozno-uvozno dejavnostjo, po-
sredovanjem in zastopanjem.

Rg-12909

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08697 z dne 20. 3. 1995 pod št. vložka
1/26124/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5858763
Firma: DEBELAK & CO, trženje, k.d.,

Ljubljana
Skrajšana   firma:   DEBELAK & CO,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Zabratova 1a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Debelak Vinko in Debe-

lak Brane, oba iz Ljubljane, Zabretova 1a,
vstopila 18. 5. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: Debelak Vinko ne odgovarja,
Debelak Brane pa odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Debelak Brane, imenovan 18. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 362 Kovanje kovancev;
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina 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; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske
storitve; 642 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 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; 714 Iz-
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posojanje izdelkov široke porabe; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 921 Filmska in videodejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924 De-
javnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-12942

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10592 z dne 22. 3. 1995 pri subjektu
vpisa RIMI, Trgovsko in transportno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Mala vas 7a, se-
dež: Mala vas 7a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5621593
Osnovni kapital: 1,618.000 SIT
Ustanovitelja: Ristivojevič Milan, vsto-

pil 29. 1. 1992, vložil 808.000 SIT, in Risti-
vojevič Brigita, vstopila 20. 3. 1994, vložila
820.000 SIT, oba iz Ljubljane, Mala vas 7a,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-12961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11148 z dne 24. 3. 1995 pri subjektu
vpisa KADEKOM, Proizvodno trgovsko
uvozno-izvozno podjetje, d.o.o., sedež: Pot
v Zeleni gaj 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/13333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5621526
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kačičnik Peter, Ljubljana,

Zaloška c. 220, vstopil 12. 8. 1991, Dežman
Janez, Ljubljana, Pot v Zeleni gaj 8, vstopil
12. 8. 1991, in Gosak Lička, Ljubljana, Res-
ljeva 32, vstopila 1. 6. 1994, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gosak Lička, imenovana 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-12968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11238 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa LANA & CO., inženiring, trgovina,
storitve, d.o.o., Spodnje Pirniče 7a, Med-
vode, sedež: Spodnje Pirniče 7a, Medvo-
de, pod vložno št. 1/23946/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5800447
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Weingerl Tatjana, Med-
vode, Verje 31g, vstop 26. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03181 z dne 24. 3. 1995 pod vložno št.
1/02683/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
preoblikovanje družbe iz p.o. v d.o.o. in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327156
Firma: 200 MARKET PREIS, marke-

ting,  tehnologija  in  inženiring,   d.o.o.,
Ljubljana, Eipprova 3

Skrajšana firma: 200 MARKET PRE-
IS, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Eipprova 3, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,504.000 SIT
Ustanovitelj: Preis Rado, Ljubljana, Žau-

cerjeva 12, vstop 4. 10. 1989, vložek
2,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1995: 0125 Re-
ja drugih živali; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-13472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07414 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa STEP, podjetje za svetovanje, trgo-
vino, ekonomsko propagando in proizvod-
njo, d.o.o., Ljubljana, Staničeva 20, se-
dež: Staničeva 20, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5315476
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Arko Tone, Ljubljana, Sta-

ničeva 20, in Petrič Darko, Ljubljana, Ko-
seška 30, vstopila 6. 11. 1989, vložila po
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Gliha Franc, izstopil 9. 5. 1994.

Rg-13551

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09928 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa D.D. Design Club, modni in propa-
gandni izdelki, d.o.o., Domžale, Prečna 4,
sedež: Prečna 4, Domžale, pod vložno št.
1/02617/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5295742
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelji: Dimc Davorin, vložil

606.000 SIT, Dimc Janez, vložil 454.500
SIT, in Dimc Štefanija, vložila 454.500 SIT,
vsi iz Domžal, Prečna 4, vstopili 5. 11. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-13581

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11869 z dne 20. 3. 1995 pod št. vložka
1/26123/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5859379
Firma: HARLEY DAVIDSON KREBS,

export-import in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: HARLEY DAVIDSON

KREBS, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Topniška 14
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Krebs Aleksander, Ljub-

ljana, Topniška 14, in Špeh Klara, Ljublja-
na, Ane Ziherlove 14, vstopila 6. 6. 1994,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krebs Aleksander, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Špeh Klara,
imenovana 6. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4545 Druga zaključna gradbena
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 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
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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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem.

Rg-13602

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15491 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu
vpisa   TEA,   Export-Import-Reexport,
d.o.o.,  Ljubljana,  Ižanska  110,  sedež:
Ižanska  110,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06511/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo – uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358728
Firma:  TEA,  Transport  in  trgovina,

d.o.o., Ljubljana, Ižanska 110
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Gazič Božidar, Vrhnika,

Cesta Krimskega odreda 104, vstop 9. 4.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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; 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 napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-13617

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19129 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  BRILI,  Podjetje  za  vzdrževanje,
gradbena dela, trgovino in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Narodne zaščite
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/09551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo sede-
ža in skrajšane firme ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5428629
Skrajšana firma: BRILI, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28
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Osnovni kapital: 2,334.597 SIT
Ustanoviteljica: Brili Jožefa, Ljubljana,

Maroltova 6, vstop 28. 11. 1990, vložek
2,334.597 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 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; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5112 Trgovina na debelo v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v 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 bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5241 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52488 Trgovina nadrobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 5274 Druga popravila, d.n.; 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 in
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;

6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 930 Druge storitvene dejavnosti;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-13713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16010 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa  ISABELA,  d.o.o.,  export-import,
Mazovčeva pot 13, Ljubljana, sedež: Ma-
zovčeva pot 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/22110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808308
Firma:  ISABELA,  d.o.o.,  export-im-

port, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Papirniški trg 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Omerovič Bahrem, Ljub-

ljana, Mazovčeva pot 13, vstop 10. 3. 1993,
vložek 900.000 SIT, in Omerovič Ismet,
Zvornik, Ul. 19. februar 52, vstop 24. 11.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov (bari); 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Taksi;
6024 Cestni tovorni prevoz; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
7031 Agencije za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-13723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16534 z dne 6. 2. 1995 pod št. vložka
1/25971/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5879370
Firma:    MREŽA    NEPREMIČNIN

GRATTEX & Co., družba za promet z
nepremičninami, d.n.o.

Skrajšana   firma:   MREŽA   NE-
PREMIČNIN GRATTEX & Co.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Trdinova 7
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: AGENTIUS, podjetje za

promet z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 166, APOLLON, s.p., Ljubljana,
Dunajska 21, in GRATTEX, gradbeno, tr-
govsko in turistično podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica Milana Majcna 24, vstopili 1.
12. 1994, vložili po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Maleš Janja, Ljubljana, Ul. padlih
borcev 6, ter zastopnika Bradeško Boštjan,
Domžale, Dragomelj 107, in Kocen Bojan,
Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 27, imeno-
vani 1. 12. 1994, zastopajo družbo z omeji-
tvijo, da brez predhodnega pisnega soglasja
skupščine ne morejo sklepati poslov ali spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih osnovnih sredstev družbe; iz-
vajanje investicij, najemanje in dajanje kre-
ditov ali poroštev; določanje splošnih pogo-
jev poslovanja: sklepanje zakupnih in
kooperacijskih pogodb ter drugih trajnih po-
slov; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil; imenovanje vo-
dilnih delavcev; spreminjanje notranje or-
ganizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Po-
skusno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogranja 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, 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno 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-
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ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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 napra-
vami 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 dobno 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 in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
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 malimi 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 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 (bari); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6010 Železniški prevoz; 6021 Drug
kopenski potniški prevoz na rednih linijah;
6022 Taksi; 6023 Drug kopenski potniški
prevoz; 6024 Cestni tovorni prevoz; 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 Agencije za posredništvo v pro-
metu 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 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; 7210 Sveto-
vanje o računalniški opremi; 7220 Svetova-
nje in oskrba s programsko opremo; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniške opreme; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje holding družb; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih in kozmetičnih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-13733

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16977 z dne 27. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MAJATEX, d.o.o., trgovsko pro-
izvodno podjetje, Novo Polje, Cesta X št.
5, sedež: Novo Polje, Cesta X št. 5, Ljub-
ljana Polje, pod vložno št. 1/13591/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5524636
Osnovni kapital: 1,948.227 SIT
Ustanovitelj: Markovič Janez, Ljubljana

Polje, Novo Polje, Cesta X, št. 5, vstop 28.
1. 1991, vložek 1,948.227 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 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;
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
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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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5254 Trgovina na
debelo s kovinskimi prozvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi prozvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-13775

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
9500547 z dne 22. 2. 1995 pod št. vložka
1/26032/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893313
Firma: ISCAR SLOVENIJA, Trde ko-

vine, d.o.o.
Skrajšana firma: ISCAR SLOVENIJA,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DURACARB B.V., private

limited liability company, HM Wert, Paral-
lelweg 169, vstop 24. 11. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šager Jure, Domžale, Vir, Finžgarje-
va 6, imenovan 24. 11. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da mora pridobiti soglasje
upravnega odbora pred izvršitvijo, skleni-
tvijo ali zavezovanjem družbe, da bo storila
ali sklenila karkoli od spodaj navedenega:
pogodbo, dokument ali drugo zavezo, ki bi
predstavljala takojšnjo ali možno obveznost
družbe v znesku, ki presega 25.000 USD;
pogodbo, dokument, inštrument ali drugo
zavezo, ki bo kazala na prenos ali prenaša-
nje, lastništvo, najemno pravico ali drugo
udeležbo v ali do zemljišča ali izboljšav na
zemljiščih; pooblastilo za pravno zastopa-
nje, ki ni izrecno omejeno na v njem nave-
deni namen; prenos ali odpis slabih terjatev,
katerih vrednost presega 25.000 USD; vsa
jamstva za posojila, dana povezanim ose-
bam.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1995: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja

drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-13784

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00739 z dne 23. 3. 1995 pod št. vložka
1/26141/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894085
Firma:  PANOPTIKUM,  Optične  ko-

munikacije,  d.o.o.,  Kamnik,  Medvedo-
va 12

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Medvedova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ložar Roman, Kamnik,

Medvedova ulica 12, vstop 6. 2. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ložar Roman, imenovan 6. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo 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 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50100 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; 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, sprecializirano 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 napra-
vami 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,
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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, br-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-13790

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01026 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa INDIJANČEK, trgovina, d.o.o., tr-
govska dejavnost, Perovo 20, Grosuplje,
sedež: Perovo 20, Grosuplje, pod vložno
št. 1/08593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo

družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5421667
Firma:   TRANSPORT   NAGELJ   IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 94
Ustanovitelj: Fajdiga Majda, izstopila 1.

3. 1995; Nagelj Danica, Grosuplje, Žalna
69/b, in Žibert Emil, Ljubljana, Brilejeva 4,
vstopila 1. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Nagelj Danica in Žibert Emil, ime-
novana 2. 3. 1995, zastopata družbo brez
omejitev; direktorica Fajdiga Majda in za-
stopnik Perme Jože, razrešena 2. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-13953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05753 z dne 1. 3. 1995 pri subjektu vpisa
AUSTROCHEM, trgovina, izvoz in uvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08231/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnika in sede-
ža ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5405530
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 134B
Osnovni kapital: 2,119.000 SIT
Ustanovitelj: Tarmann Bruno, Klagen-

furt, Celovec, Koschatstrasse 48, vstop 9. 7.
1990, vložek 2,119.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Orehovec Nada, Ljubljana, Po-
lanškova ulica 9, imenovana 5. 5. 1994.

Rg-13962

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05996 z dne 24. 2. 1995 pri subjektu
vpisa  BEMI-G,  d.o.o.,  podjetje  za  pro-
izvodnjo,  trgovino,  gostinstvo,  turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino
ter zastopanje ..., Ljubljana, sedež: Leni-
nov  trg  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5742625
Firma:  BEMI-G,  d.o.o.,  podjetje za

proizvodnjo,  trgovino,  gostinstvo,  turi-
zem, inženiring, storitve in zunanjo trgo-
vino ter zastopanje ..., Logatec

Skrajšana firma: BEMI-G, d.o.o., Lo-
gatec

Sedež: Logatec, Zelena pot 26

Osnovni kapital: 1,622.679 SIT
Ustanovitelj: Gospodarič Beno, Ljublja-

na, Chengdujska št. 4, vstop 5. 3. 1993,
vložek 1,622,679 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14492

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04415 z dne 23. 6. 1994 pri subjektu
vpisa BIROS, d.o.o., podjetje za prodajo,
servis in inženiring Velike Lašče, sedež:
Mala Slevica 30, Velike Lašče, pod vložno
št. 1/24301/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5800307
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Sivec Jože, Velike Lašče,

Mala Slevica 30, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1994: 2852
Splošna mehanična dela; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-14513

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05921 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa EOL, podjetje za življenje z naravo,
turistično in športno posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Aleševčeva 10, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11454/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, deležev in firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5478049
Firma: EOL, podjetje za življenje z na-

ravo, turistično in športno posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 10

Osnovni kapital. 1,558.900 SIT
Ustanovitelji: Majnik Gregor, Ljubljana,

Aleševčeva 10, vložek 704.200 SIT, Zupan
Gregor, Ljubljana, Celovška 161, vložek
704.700 SIT, in Volčič Roman, Ljubljana,
Brilejeva 1, vložek 150.000 SIT – vstopili
8. 1. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14525

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06070 z dne 9. 3. 1995 pri subjektu vpisa
BEAT, d.o.o., Ljubljana, podjetje za ar-
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hitekturo, oblikovanje, gradbeništvo, fo-
tografijo, trgovino in gostinstvo, Prečna
2, Ljubljana, sedež: Prečna 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04163/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5346495
Osnovni kapital: 1,542.100 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Boris, Ljubljana,

Ane Ziherlove 4, in Kajin Boris, Ljubljana,
Prečna 2, vstopila 21. 12. 1989, vložila po
771.050 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14529

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06130 z dne 9. 3. 1995 pri subjektu vpisa
SOLEIL, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Jamova 13, sedež: Ja-
mova  13,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526043
Osnovni kapital: 1,510.430 SIT
Ustanovitelja: Šarlah Ivan, vstopil 16. 5.

1991, in Šarlah Irma, vstopila 11. 5. 1994,
oba iz Ljubljane, Glavarjeva 20, vložila po
755.215 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šarlah Irma, imenovana 11. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; Šarlah Ivan,
Ljubljana, Glavarjeva 20, razrešen 11. 5.
1994 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14532

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06156 z dne 9. 3. 1995 pri subjektu vpisa
JOVIDAN, knjigovodstvo, storitve, trže-
nje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Pod-
grajska cesta 13/b, sedež: Podgrajska ce-
sta 13/b, Ljubljana, pod vložno št.
1/17193/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5605717
Firma: JOVIDAN & VIDMAR, trgovi-

na,  inženiring,  d.n.o.,  Podgrajska 13b,
Ljubljana

Skrajšana   firma:   JOVIDAN & VID-
MAR, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vidmar Anita in Vidmar
Jožko, oba iz Ljubljane, Podgrajska cesta
13/b, vstopila 22. 3. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost: knjigovodske storitve; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; trgovi-
na z neživilskimi proizvodi na debelo; skla-
diščenje blaga, špedicija, posredništvo, ko-
misijski posli na področju prometa blaga;
izdelava in popravilo lesenih predmetov; za-
stopanje domačih podjetij oziroma firm v

prometu blaga in storitev; zunanja trgovina
z neživilskimi proizvodi – uvoz in izvoz
blaga; instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; inženiring, marketing; prevozi
oseb in blaga v cestnem prometu; uvoz in
izvoz – trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok.

Rg-14546

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07594 z dne 7. 3. 1995 pri subjektu vpisa
GLEDRING, podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, marketing in svetovanje,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Kamnogoriška
26, Ljubljana, pod vložno št. 1/08696/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5418356
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gledj Stojan in Gledj Bar-

bara, oba iz Ljubljane, Kamnogoriška 26,
vstopila 6. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14549

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07609 z dne 15. 3. 1995 pri subjektu
vpisa KING, podjetje za trgovino in koo-
peracijo, d.o.o., Litija, Na dobravi 4, se-
dež: Na dobravi 4, Litija, pod vložno št.
1/04863/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo sedeža, firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350972
Firma: KING, podjetje za trgovino in

kooperacijo, d.o.o., Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: KING, d.o.o., Šmart-

no pri Litiji
Sedež: Šmartno pri Litiji, Usnjarska

cesta 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Franci in Kralj Ma-

rija, oba iz Litije, Na dobravi 4, vstopila 18.
12. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost se dopolni za: gostinstvo in
turizem.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi izdel-
ki; posredovanje pri trgovini na debelo in
drobno z živili in neživilskimi izdelki; go-
stinstvo in turizem.

Rg-14554

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07696 z dne 7. 3. 1995 pri subjektu vpisa
ENERGOVOD, podjetje za energetsko-
gradbeni inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brodarjev trg 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21914/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727642
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrović Janko, Ljubljana,

Brodarjev trg 12, vstop 15. 2. 1993, vložek
1,611.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost: opravljanje inženiringa na
področju hidrogradnje in prenosa električne
energije; izdelava in popravilo opreme za
prenos električne energije; proizvodnja hi-
droelektrične energije; proizvodnja kovin-
skih izdelkov in obdelava kovin; izdelava in
popravilo elektronskih in elektrotehničnih
izdelkov; opravljanje varilskih, montažnih
in ključavničarskih storitev; gradbeništvo:
visoka gradnja in hidrogradnja, industrijska
in zaključna dela v gradbeništvu, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu, gradbeni nad-
zor, storitve z gradbeno mehanizacijo; pro-
izvodnja vseh vrst gradbenega materiala,
gradbenih polizdelkov in bitumenskih iz-
delkov; čiščenje talnih oblog in steklarskih
površin; montaža in popravilo elektroinsta-
lacij, vodovodnih in toplovodnih instalacij
ter plinovodnih instalacij; čiščenje poslov-
nih prostorov in okolice; gostinske storitve
nastanitve, prehrane ter ostale gostinske sto-
ritve – kavarne, krčme, točilnice, bifeji, ba-
ri; turistično posredovanje in storitve; trgo-
vanje (trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi na doma-
čem trgu in s tujino in trgovinske storitve);
servisiranje in vzdrževanje motornih vozil;
posredovanje in komisijski posli pri naku-
pu, prodaji, oddaji in najemu nepremičnin;
reklamne storitve in storitve ekonomske
propagande; avtošola – poučevanje kandi-
datov za voznike motornih vozil; rent-a-car
(izposojanje motornih vozil); knjigovodske
storitve; organizacija lova in ribolova na
področju lovskega turizma; storitve fotoko-
piranja; komisijska prodaja; opravljanje me-
njalniških poslov – menjalnice; posredova-
nje v gradbeništvu: pri visokih gradnjah,
nizkih gradnjah in hidrogradnjah, pri stori-
tvah gradbenega nadzora in storitvah z grad-
beno mehanizacijo; posredovanje pri fasa-
derskih, teracerskih, soboslikarskih, črko-
pleskarskih, parketarskih, sadrarskih, štu-
katerskih, izolaterskih delih, pri oblaganju
podov in stopnišč z linolejem, gumijem in
drugimi materiali, pri steklarskih in kera-
mičnih delih, pri stavbno-ključavničarskih
in kleparskih delih ter drugih delih stavbne
obrti ter posredovanje pri zaključnih delih,
opravljenih pri gradnji novih in vzdrževa-
nju obstoječih stanovanjskih in drugih hiš
in objektov; posredovanje pri napeljavi, po-
pravilu in vzdrževanju gradbenih instalacij:
notranjevodovodnih, kanalizacijskih in elek-
tričnih instalacij, instalacij za parno gretje,
plinskih instalacij, instalacij osebnih in to-
vornih dvigal, klimatizacijskih naprav, pre-
mičnih stopnišč in podobno; svetovalne sto-
ritve v zvezi z opravljanjem del s področja
gradbeništva; posredovanje pri projektira-
nju in sorodnih tehničnih storitvah.

Rg-14562

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07719 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu
vpisa BRODAR, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo, zastopanje in stori-
tve, d.o.o., Cankarjev trg 13, Zagorje ob
Savi, sedež: Cankarjev trg 13, Zagorje ob
Savi, pod vložno št. 1/09653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5443814
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Brodar Marija, Zagorje

ob Savi, Cankarjev trg 13, vstop 1. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi na: proizvodnjo pe-
civa in keksov.

Dejavnost družbe je: proizvodnja žični-
kov, kovic, vijakov in drugega žičnega bla-
ga; predelava plastičnih mas; proizvodnja
zgotovljenih tekstilnih izdelkov; proizvod-
nja živilskih proizvodov: proizvodnja kruha
in testenin; opravljanje in organiziranje pre-
vozov in uslug za lastne in tuje potrebe v
cestnem prometu; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; opravljanje gostinskih storitev nastani-
tve, prehrane in turistično posredovanje; po-
pravilo in vzdrževanje vodovodov, plinovo-
dov in kanalizacije; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve; poslovne sto-
ritve: knjigovodske storitve in obdelava
podatkov, storitve finančnega svetovanja,
storitve davčnega svetovanja, storitve orga-
niziranja in svetovanja plač, prometa, fi-
nančno posredovanje, storitve reklame in
ekonomske propagande; proizvodnja peci-
va in keksov.

Rg-14570

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07745 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu
vpisa STILGRAF, grafične storitve in za-
ložništvo, Mengeš, d.o.o., sedež: Šubljeva
24, Mengeš, pod vložno št. 1/24104/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5800102
Osnovni kapital: 1,799.948 SIT
Ustanovitelj: Hajdinjak Drago, Ljublja-

na, Endliherjeva 15, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 1,799.948 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14573

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07750 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa FINAC, finančni inženiring in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 12,
sedež: Cesta v Kleče 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14439/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5543118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žohar Boštjan, Ljubljana,

Kvedrova 3, vložil 1,312.500 SIT, in Žvan
Matej, Ljubljana, Petrovičeva 23, vložil
187.500 SIT, vstopila 24. 11. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-14577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07777 z dne 24. 3. 1995 pri subjektu
vpisa SLATNA, inženiring, trgovina, pro-
izvodnja in marketing, d.o.o., Šmartno pri
Litiji, Grumova 14, sedež: Grumova 14,
Šmartno   pri   Litiji,   pod  vložno  št.
1/19327/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5654742
Osnovni kapital: 1,729.554,70 SIT
Ustanovitelj: Hostnik Boštjan, Šmartno

pri Litiji, Grumova 14, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,729.554,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-14582

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07810 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa PIETAS, pogrebno podjetje, d.o.o.,
Cerknica, Dolenja vas 87/b, sedež: Dole-
nja  vas  87/b,  Cerknica,  pod  vložno  št.
1/17820/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5623324
Firma: PIETAS ZRIMŠEK & Co., Po-

grebno podjetje, d.n.o., Cerknica, Dole-
nja vas 87/b

Skrajšana firma: PIETAS ZRIMŠEK &
Co., d.n.o., Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerknica, Dolenja vas 87/b
Ustanovitelja: Zrimšek Franc, vstopil 28.

2. 1992, in Zrimšek Martina, vstopila 10. 5.
1994, oba iz Cerknice, Dolenja vas 87/b,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Rg-14597

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08497 z dne 16. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MAAL-TEH, lesne, kovinske in tr-
govske  storitve,  d.o.o.,  Goriča  vas  4/b,
Ribnica, sedež: Goriča vas 4/b, Ribnica,
pod vložno št. 1/18966/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5650062
Firma: MAAL-TEH, lesne, kovinske in

trgovske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAAL-TEH, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mate Ludvik, Ribnica, Go-

riča vas 4/b, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se sedaj glasi: prodaja neživilskega blaga
na drobno in debelo; izdelava in prodaja
kovinske in lesne galanterije; izdelava in
prodaja rezervnih delov; vzdrževanje hi-
droinstalacij in elektroinstalacij; montaža in
servisiranje sanitarne in toplotne tehnike;
transport neživilskega blaga; svetovanje in
nudenje poslovnih storitev v okviru dejav-
nosti drugim uporabnikom; izdelava študij
in analiz, idejnih projektov iz naslova de-
javnosti; raziskovalno-razvojne storitve s
področja dejavnosti; komercialni posli, po-
sredniške in druge storitve s področja de-
javnosti; prevoz potnikov in blaga v cest-
nem prometu; na področju zunanjetrgovin-
skega prometa: zastopanje tujih firm na po-
dročju hidravličnih komponent, prodaja in

popravilo hidravličnih komponent, prodaja
lesnih artiklov, nabava delov za sanitarno in
toplotno tehniko, storitve raziskovanja ozi-
roma promocije v okviru dejavnosti podjet-
ja, zastopanje tujih oseb, posredovanje v
mednarodnem prometu s področja dejavno-
sti.

Rg-14601

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08526 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa BETECOM, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cerko-
va 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/20823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5701325
Osnovni kapital: 1,536.940 SIT
Ustanovitelja: Turnšek Bogdan, Ljublja-

na, Zelena pot 13, vstopil 30. 12. 1992, in
Kabal Sandra, Ljubljana, Rožna dolina c.
XI/2, vstopila 18. 5. 1994, vložila po
768.470 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kobal Sandra, imenovana 18. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14611

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08587 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa PLUS, podjetje za grafični in foto
inženiring ter trženje, d.o.o., Ljubljana,
Vodnikova  238,  sedež:  Vodnikova  238,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04458/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5376114
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelji: Barbir Bojan, Ljubljana,

Celovška 142, in Vavpetič Katja, Ljubljana,
Gotska 11, vstopila 21. 12. 1989, vložila po
403.000 SIT, ter Lapajne Igor, Ljubljana,
Matjaževa 9, vstopil 8. 7. 1991, vložil
806.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Dejavnost družbe se razširi za naslednje
dejavnosti: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovi-
na na debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi v tranzitu; prodaja blaga na stoj-
nicah in sejemska prodaja; gostinstvo in tu-
rizem; storitve menjalnice; storitve reklame
in ekonomske propagande; prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; prevajanje stro-
kovne literature, leposlovja in drugih tek-
stov.

Družba odslej opravlja naslednje dejav-
nosti: vse vrste grafičnih storitev (inženi-
ring); fotografske storitve in foto inženi-
ring; vse vrste oblikovalskih storitev; založ-
niška dejavnost, propagandni material in po-
dobno; izobraževanje in prirejanje tečajev
za osnovno, srednjo, višjo in visoko stop-
njo; trgovina na debelo in drobno za nasled-
nje vrste blaga: kovinski in železarski izdel-
ki, elektrotehnični in elektronski aparati, ra-
dijski in TV sprejemniki, stroji, deli in po-
trebščine, elektrotehnični stroji, naprave,
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oprema in elektrotehnični material ter sve-
tilna oprema, pohištvo, fotografski in kine-
matografski aparati, instrumenti in aparati
za potrebe izobraževanja, znanstvenega ra-
ziskovanja in za poklicno uporabo, galante-
rija, bižuterija, bazarsko blago ter igrače,
ure in izdelki iz plemenitih kovin, izdelki za
šport, lov, ribolov in kampiranje; izdelki
domače in umetne obrti, motorna vozila,
deli in potrebščine; izposojanje motornih
vozil (rent-a-car); zastopanje tujih firm; iz-
voz in uvoz blaga iz naslednjih oddelkov
carinske tarife: oddelek XVI: stroji, aparati
in naprave; elektrotehnična oprema; njihovi
deli; aparati za snemanje in reprodukcijo
televizijske slike in zvoka; deli in pribor za
te proizvode; oddelek XVII: 87 poglavje;
cestna vozila ter njihovi deli in pribor; od-
delek X: razni izdelki; posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovina na debelo z živilskimi
in neživilskimi proizvodi v tranzitu; proda-
ja blaga na stojnicah in sejemska prodaja;
gostinstvo in turizem; storitve menjalnice;
storitve reklame in ekonomske propagande;
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
prevajanje strokovne literature, leposlovja
in drugih tekstov.

Rg-14614

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08595 z dne 6. 3. 1995 pri subjektu vpisa
SILEN, export import, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Spodnji Rudnik, Cesta IV/8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5479002
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Repič Anton, Ljubljana,

Celovška 123, vstop 7. 12. 1990, vložek
740.000 SIT, Mihevc Repič Marjetka, Ljub-
ljana, Sp. Rudnik IV/8, vstop 22. 4. 1994,
vložek 750.000 SIT, in Fajon Nadja, Ljub-
ljana, Vodovodna 1, vstop 22. 4. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost podjetja se spremeni in se se-
daj glasi: trgovina na debelo in drobno z
blagom iz naslednjih strok: gumijasti izdel-
ki, izdelki iz kavčuka in plastičnih mas, ko-
vinski in železarski izdelki, valjani in vleče-
ni izdelki črne in barvaste metalurgije, elek-
trotehnični in elektronski aparti, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
elektrotehnični stroji, naprave, oprema in
elektrotehnični material in svetlobna telesa;
gradbeni, sanitarni, inštalacijski material in
kurivo; keramika, steklo in porcelan ter pla-
stični izdelki za gospodinjstvo in druge po-
trebe, kemični izdelki, barve in laki, izdel-
ki, oprema in potrebščine, namenjene za
osebno varstvo pri delu, civilno in protipo-
žarno varstvo ter splošno ljudsko obrambo,
kmetijski stroji in orodja, umetna gnojila,
semena, sadilni material in sredstva za zašči-
to rastlin in živine, motorna vozila, deli za
motorna vozila in potrebščine, stare stvari,
rabljeni stroji in oprema, tehnična oprema
in rezervni deli, orodja in potrebščine, re-
produkcijski in potrošni material za oskrbo-

vanje proizvodnje in storitvene dejavnosti,
papir, pisarniški material in pribor, z meša-
nim blagom, z naftnimi derivati, trgovina z
živilskimi izdelki, alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, surove kože, volna ipd.;
leasing strojev, motornih vozil, električnih
in elektronskih aparatov, računalniške teh-
nologije; zastopanje podjetij v okviru regi-
strirane dejavnosti, posredovanje pri naku-
pu in prodaji blaga v blagovnem prometu v
okviru registrirane dejavnosti; posredova-
nje pri prenosu pravic industrijske lastnine
ter znanja in izkušenj; posredovanje avtor-
skih pravic in avtorskih del in organiziranja
avtorjev; organizacija proizvodnje in pro-
izvodne kooperacije; marketing; informa-
cijski, ekonomski, finančni, založniški in
organizacijski inženiring in svetovanje; od-
dajanje poslovnih prostorov; posredovanje
pri prometu z nepremičninami.

Rg-14618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09763 z dne 24. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ALFA INŽENIRING, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica Bratov Učakar 124, sedež:
Bratov Učakar 124, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08888/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5841135
Firma: ALFA INŽENIRING RAKUN

IN PARTNERJI, d.n.o., Ulica Bratov Uča-
kar 124, Ljubljana

Skrajšana  firma:  ALFA  RAKUN  IN
PARTNERJI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital. 3.000 SIT
Ustanovitelja: Rakun Igor, vstopil 30. 8.

1990, vložil 2.000 SIT, in Rakun Loredana,
vstopila 27. 5. 1994, vložila 1.000 SIT, oba
iz Ljubljane, Ulica Bratov Učakar 124, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Rg-14620

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10690 z dne 6. 3. 1995 pod št. vložka
1/26085/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5859166
Firma: RESK, d.o.o., proizvodno mon-

tažno podjetje, Kavškova 2, Ljubljana
Skrajšana firma: RESK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kavškova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skender Rexhepi, Ljublja-

na, Kavškova 2, vstop 28. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Skender Rexhepi in direktorica Ka-
stelic Renata, Ljubljana, Martina Krpana 3,
ki zastopa družbo brez omejitev – imenova-
na 28. 3. 1994.

Dejavnost: zaključna dela v gradbeniš-
tvu doma in v tujini; adaptacijska, vzdrže-
valna in izolacijska dela na objektih in pro-

izvodnih obratih ter na strojni opremi doma
in v tujini; projektiranje gradbenih objektov
in ostalo projektiranje; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; transportna dejavnost; proizvodnja
in prodaja programskih, računalniških oro-
dij, računalniški inženiring; kovinsko pre-
delovalna dejavnost; komercialni posli v
prometu blaga in storitev; svetovanje s po-
dročja dejavnosti podjetja; kooperantski po-
sli doma in v tujini; agencijski, zastopniški
in posredniški posli za domače in tuje prav-
ne in fizične osebe; gostinsko turistična de-
javnost.

Rg-14622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11121 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa MI-SU, trgovsko in gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Frankopanska 16,
sedež: Frankopanska 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15741/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5716055
Osnovni kapital: 1,556.468,10 SIT
Ustanoviteljici: Rupar Alenka, Ljublja-

na, Hladilniška pot 1c, in Rupar Suzana,
Ljubljana, Frankopanska 16, vstopili 10. 2.
1992, vložili po 778.234,05 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-14636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11601 z dne 20. 3. 1995 pri subjektu
vpisa FLOK, podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Sadarjeva 3, Komenda,
sedež: Sadarjeva 3, Komenda, pod vložno
št. 1/20363/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5693314
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelji: Kravnar Boris, Kravnar

Slavka in Kravnar Srečko, vsi iz Komende,
Sadarjeva 3, vstopili 29. 10. 1992, vložili
po 550.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-14641

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12898 z dne 8. 3. 1995 pri subjektu vpisa
MI-SU,  trgovsko  in  gostinsko p odjetje,
d.o.o., Ljubljana, Frankopanska 16, se-
dež:  Frankopanska  16,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/15741/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5716055
Firma: MI-SU, trgovsko in gostinsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5.

Rg-14650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00539 z dne 8. 3. 1995 pod št. vložka
1/26098/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5893291
Firma: JANŽOVNIK & JANŽOVNIK,

Družba za storitve, d.n.o., Ljubljana, Ilir-
ska ulica 8

Skrajšana   firma:   JANŽOVNIK  &
JANŽOVNIK, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ilirska ulica 8
Ustanovitelja: Janžovnik Drago in Jan-

žovnik Rebeka, oba iz Ljubljane, Ilirska uli-
ca 8, vstopila 31. 1. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jan-
žovnik Darko in Janžovnik Rebeka, imeno-
vana 31. 1. 1995, zastopata družbo brez
omejitev kot vodji poslov in neomejena za-
stopnika.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1995: 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 4532 Izolacijska dela; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 6024 Cestni to-
vorni prevoz; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev.

Rg-14658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03919 z dne 5. 4. 1995 pri subjektu vpisa
MANTIS, podjetje za računalniški inže-
niring, d.o.o., sedež: Jarnikova 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5741475
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanovič Gojko, Ljublja-

na, Reboljeva 11, vstop 18. 12. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se glasi: trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; svetovanje in ostale
storitve s področja financ, knjigovodstva,
računovodstva in obdelave podatkov; stori-
tve raziskovanja trga, ekonomska propagan-
da; komisijski posli v prometu blaga in sto-
ritev; konsignacijski posli v prometu blaga;
posredovanje, zastopanje in agencijski po-
sli v okviru predmeta poslovanja; prevoz
blaga v cestnem prometu; javna skladišča;
storitve s področja računalništva, izdelava
hardware in software opreme; zastopanje
tujih firm; posli mednarodne špedicije.

Rg-14683

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08270 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa AGRARD, trgovina, izvoz, uvoz in
svetovanje,  d.o.o.,  sedež:  Stritarjeva  2,
Vir, Domžale, pod vložno št. 1/22274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745543
Osnovni kapital: 1,532.305 SIT
Ustanovitelj: Šabec Marko, Domžale,

Stritarjeva 2, Vir, vstop 18. 3. 1993, vložek
1,532.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: trgo-
vina v tranzitu; prodaja na terenu in stojni-
cah; prodaja staro za novo (predvsem vse
vrste motornih vozil idr.); gradbene stori-
tve; organizacija, svetovanje in posredova-
nje pri prometu z nepremičninami; računal-
niške storitve; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu; prevoz potnikov s taksi vozi-
li; teoretično in praktično poučevanje za
voznike motornih vozil; rent-a-car; avtome-
hanične delavnice v celoti; avtopralnice;
opravljanje storitev vseh hišnih in drugih
opravil in popravil (napeljevanje električne
in vodovodne napeljave, montaža pohištva,
polaganje keramičnih ploščic, čiščenje boj-
lerjev, popravila ogrevalnih teles...); izpo-
soja filmov-videoteke; organizacijske stori-
tve: izvedba kulturnih in športnih priredi-
tev, poučevanje tujih jezikov, organizacija
in izvedba strokovnih seminarjev, preda-
vanj, posvetov, tečajev, prikazov, razstav in
drugih prireditev ter druge storitve v zvezi z
nastopom na sejmih in drugih razstavah, or-
ganiziranje sodelovanja in sodelovanje na
sejmih in razstavah, poslovno-administra-
tivne storitve in svetovanja, komercialni po-
sli v funkciji prometa blaga in storitev, sve-
tovanje in opravljanje storitev na področju
organizacije delovnih procesov, tehnoloških
postopkov in materialov na področju po-
slovnih, komercialnih, finančnih in drugih
razmerij, projektiranje, inženiring ter sveto-
vanje v zvezi s tehnično tehnološkimi de-
javnostmi, organizacija in izvajanje poseb-
nih oblik trgovanja (komisijske, akcijske,
licitacijske prodaje, leasing poslov – zlasti
motornih vozil, bele tehnike, računalniške
in strojne opreme...), zastavljalnice, promet-
no-agencijske storitve, menjalniški posli;
kozmetični, frizerski in fitness saloni; indu-
strijsko oblikovanje, unikatno oblikovanje,
grafično oblikovanje, izdelava tehnične do-
kumentacije in s tem povezano svetovanje
na področju razvoja industrijskih proizvo-
dov; ekonomska propaganda in marketing;
založništvo in grafična dejavnost; gostinske
storitve; turistične storitve; storitve fotoko-
piranja, preslikavanja ter druge podobne sto-
ritve; mesarije; proizvodnja: papirne galan-
terije, gradbene opreme in materiala, lese-
nih, betonskih, plastičnih, kovinskih, tek-
stilnih izdelkov in polizdelkov; kmetijstvo
v celoti; izvoz in uvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov; mednarodna špedicija.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno; konsignacijska pro-
daja in servis; zastopniški, posredniški,
agencijski in komisijski posli; skladiščenje
blaga; svetovanje pri nakupu in prodaji kme-
tijske mehanizacije, zaščitnih sredstev, gno-
jil in semen; trgovina v tranzitu; prodaja na
terenu in stojnicah; prodaja staro za novo
(predvsem vse vrste motornih vozil idr.);
gradbene storitve; organizacija, svetovanje
in posredovanje pri prometu z nepremični-
nami; računalniške storitve; prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; prevoz potnikov s
taksi vozili; teoretično in praktično pouče-
vanje za voznike motornih vozil; rent-a-car;
avtomehanične delavnice v celoti; avtopral-
nice; opravljanje storitev vseh hišnih in dru-
gih opravil in popravil (napeljevanje elek-
trične in vodovodne napeljave, montaža po-
hištva, polaganje keramičnih ploščic, čišče-
nje bojlerjev, popravila ogrevalnih teles...);

izposoja filmov-videoteke; organizacijske
storitve: izvedba kulturnih in športnih prire-
ditev, poučevanje tujih jezikov, organizaci-
ja in izvedba strokovnih seminarjev, preda-
vanj, posvetov, tečajev, prikazov, razstav in
drugih prireditev ter druge storitve v zvezi z
nastopom na sejmih in drugih razstavah, or-
ganiziranje sodelovanja in sodelovanje na
sejmih in razstavah, poslovno-administra-
tivne storitve in svetovanja, komercialni po-
sli v funkciji prometa blaga in storitev, sve-
tovanje in opravljanje storitev na področju
organizacije delovnih procesov, tehnoloških
postopkov in materialov na področju po-
slovnih, komercialnih, finančnih in drugih
razmerij, projektiranje, inženiring ter sveto-
vanje v zvezi s tehnično tehnološkimi de-
javnostmi, organizacija in izvajanje poseb-
nih oblik trgovanja (komisijske, akcijske,
licitacijske prodaje, leasing poslov – zlasti
motornih vozil, bele tehnike, računalniške
in strojne opreme...), zastavljalnice, promet-
no-agencijske storitve, menjalniški posli,
kozmetični, frizerski in fitness saloni; indu-
strijsko oblikovanje, unikatno oblikovanje,
grafično oblikovanje, izdelava tehnične do-
kumentacije in s tem povezano svetovanje
na področju razvoja industrijskih proizvo-
dov; ekonomska propaganda in marketing;
založništvo in grafična dejavnost; gostinske
storitve; turistične storitve; storitve fotoko-
piranja, preslikavanja ter druge podobne sto-
ritve; mesarije; proizvodnja: papirne galan-
terije, gradbene opreme in materiala, lese-
nih, betonskih, plastičnih, kovinskih, tek-
stilnih izdelkov in polizdelkov; kmetijstvo
v celoti; izvoz in uvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov; mednarodna špedicija.

Rg-14700

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08316 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FIR, d.o.o., podjetje za proizvodnjo
in storitve, Dragomer, Na grivi 31, sedež:
Dragomer,  Na  grivi  31,  Brezovica  pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/15318/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5690978
Osnovni kapital. 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kupljen Majda, Brezo-

vica pri Ljubljani, Dragomer, Na grivi 31,
vstop 24. 12. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14710

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10755 z dne 23. 3. 1995 pri subjektu
vpisa GEOM, Podjetje za izdelavo geo-
detskih načrtov, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Iška vas 109, Ig, sedež: Iška vas
109, Ig, pod vložno št. 1/19183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5631874
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sterle Marko in Sterle

Mojca, oba z Iga, Iška vas 37, vstopila 24.
6. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Rg-14714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10823 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa BILANCA, finančno računovodske
storitve, družba z omejeno odgovornost-
jo,  Ljubljana,  Kremžarjeva  4,  sedež:
Kremžarjeva 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/06625/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5407672
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šantl Franja, Ljubljana,

Kremžarjeva 4, vstop 9. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14729

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16473 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  GE-MA,  svetovanje,  marketing,
d.o.o., sedež: Laknerjeva 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07625/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti, spremembo
družbenikov in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5493862
Firma: PRO-GEM, svetovanje, marke-

ting, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  PRO-GEM,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gerbec Martina, izstopila

21. 12. 1994; Gerbec Peter, vstopil 9. 12.
1994, in Gerbec Peter Zvonko, vstopil 21.
12. 1994, oba iz Ljubljane, Laknerjeva 8,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerbec Peter, imenovan 21. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Gerbec Martina, razrešena 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-14738

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06038 z dne 24. 2. 1995 pri subjektu
vpisa BARTOP, podjetje za proizvodnjo
točilnih sistemov, d.o.o., Grosuplje, Ada-
mičeva c. 36, sedež: Adaničeva 36, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/13897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5545366
Osnovni kapital: 1,580.540 SIT
Ustanovitelji: Čampa Matjaž, Ivančna

Gorica, II. grupe odredov 26, vložil 869.297
SIT, Mlakar Stanko, Višnja gora, Vrh nad
Višnjo goro, vložil 426.745,80 SIT, in Škerlj
Franc, Grosuplje, Pod hribom c. IV/20, vlo-
žil 284.497,20 SIT – vstopili 18. 11. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14749

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06152 z dne 14. 2. 1995 pri subjektu
vpisa ALIN, podjetje za proizvodnjo in
ekonomske storitve, d.o.o., Vrhnika, se-
dež: Poštna ulica 7b, Vrhnika, pod vložno
št. 1/24457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5806259
Firma: M & Ž LUJIĆ, Podjetje za pro-

izvodnjo, knjigovodske in gostinske stori-
tve, d.n.o., Vrhnika

Skrajšana firma: M& Ž LUJIĆ, d.n.o.,
Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lujić Živana in Lujić Mla-
den, oba z Vrhnike, Poštna ulica 7b, vstopi-
la 1. 7. 1993, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-14750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06153 z dne 24. 2. 1995 pri subjektu
vpisa FANTASY STUDIO, d.o.o., Komen-
da, salon za nego, lepoto in rekreacijo,
sedež: Suhadole 44c, Komenda, pod vlož-
no št. 1/22030/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
ter spremembo firme in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5743826
Firma: FANTASY STUDIO ERCE &

ERCE, d.n.o., Salon za nego, lepoto in
rekreacijo, Suhadole 44c, Komenda

Skrajšana firma: FANTASY STUDIO
ERCE & ERCE, d.n.o., Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo.

Ustanovitelji: Erce Marica in Erce Ja-
nez, vložila po 35.000 SIT, ter Erce Anita,
vložila 30.000 SIT, vsi iz Komende, Suha-
dole 44c, vstopili 25. 2. 1993, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem. Dejav-
nost: frizerske, lasuljarske, kozmetične (pe-
dikura in manikura) in podobne storitve;
popravila, vzdrževanje in nega motornih vo-
zil (avtoličarstvo in avtokozmetika); ročna
poslikava motornih vozil; trgovanje (trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na domačem trgu in
s tujino in trgovinske storitve); turistično
posredovanje (turistični biroji); opravljanje
menjalnih poslov; popravila in vzdrževanje
električnih strojev in naprav; organizacija
raznih tečajev, seminarjev in predavanj; or-
ganizacija in izvedba rekreacijskih poslov
(savna, fitness in podobno); ostale gostin-
ske storitve (kavarne, gostilne, bistroji).

Rg-14762

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06661 z dne 12. 2. 1995 pri subjektu
vpisa GRAJMAN, podjetje za gradbeniš-
tvo in prevozništvo, d.o.o., Notranje Go-
rice, sedež: Notranje Gorice 83, Notranje
Gorice, pod vložno št. 1/17965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, sedeža in za-

stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5689007
Sedež:  Notranje  Gorice,  Cesta  na

Log 3
Osnovni kapital: 1,721.600 SIT
Ustanovitelj: Rakovec Anton, Notranje

Gorice, Cesta na Log 3, vstop 9. 4. 1992,
vložek 1,721.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Rakovec Majda, Notranje Gorice,
Cesta na Log 3, imenovana 5. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1995: 0113 Vi-
nogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 0130 Polje-
delstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0201 Gozdarstvo; 1030 Pridobiva-
nje šote; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo; 1581
Poizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Lesno stavbarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2652 Proizvodnja
apna; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 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.; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Poskusno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
granja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov (bari); 6023 Drug kopen-
ski potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-14782

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06769 z dne 13. 2. 1995 pri subjektu
vpisa SOFT TRADE, podjetje za poslov-
no informacijske sisteme, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: C. na Brod 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5320160
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kričej Bojan, Ljubljana,

C. na Brod 18, vstopil 25. 9. 1989, vložil
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kos Anton, izstopil 7. 12. 1994; Kroflič
Jernej, Ljubljana, Pod hrasti 68, in Pirš Ju-
re, Kamnik, Pot Marije Vere 5, vstopila 25.
9. 1989, vložila po 435.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-14791

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06828 z dne 16. 2. 1995 pri subjektu
vpisa TEFLEX, podjetje za proizvodnjo,
prodajo,  montažo  in  servisiranje  ter
uvoz-izvoz, d.o.o., Zagorje ob Savi, Dole-
nja vas 9a, sedež: Dolenja vas 9a, Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/23601/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789648
Osnovni kapital: 1,517.900 SIT
Ustanovitelja: Fedran Marjan, izstopil

14. 5. 1994; Fedran Erik, Zagorje ob Savi,
Dolenja vas 9a, vstopil 14. 5. 1994, vložil
1,517.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fedran Erik, imenovan 14. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; Fedran Marjan,
Zagorje ob Savi, Dolenja vas 9a, razrešen
14. 5. 1994 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-14800

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07109 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu

vpisa SOKRAT, podjetje za svetovanje,
organizacijo,  komunikacije,  računalniš-
tvo, analize in trženje, d.o.o., Ljubljana,
Prušnikova  19,  sedež:  Prušnikova  19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02232/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5288100
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Štajndohar Francka,

Ljubljana, Prušnikova 19, vstop 30. 8. 1989,
vložek 1,520.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07120 z dne 6. 2. 1995 pri subjektu vpisa
FLASH ŠPORT, podjetje za šport, trgo-
vino in storitve, d.o.o., Litija, Valvazor-
jev trg 2, sedež: Valvazorjev trg 2, Litija,
pod vložno št. 1/22839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5789532
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prestor Matjaž, Radeče,

Pot na Brod 2, vložil 1,205.500 SIT, in
Stropnik Iztok, Velenje, Kavče 40/a, vložil
294.500 SIT – vstopila 23. 3. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-14832

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07208 z dne 22. 2. 1995 pri subjektu
vpisa VSR, d.o.o., podjetje za vzdrževa-
nje, servis, razvoj in prodajo, Ljubljana,
sedež: Puhova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/16450/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5592704
Osnovni kapital: 1,539.700 SIT
Ustanovitelj: Švikart Srečo, Ljubljana,

Puhova 7, vstop 9. 3. 1992, vložek 1,539.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14869

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07512 z dne 24. 2. 1995 pri subjektu
vpisa ULTRALES, proizvodno prodajni
inženiring  notranje  opreme,  Ljubljana,
d.o.o., sedež: Jurčkova cesta 105, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, sedeža in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5748313
Sedež: Ljubljana, Jurčkova cesta 79
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Robert Peter, Ljublja-

na-Rakovnik, Jurčkova cesta 79, vstop 24.
3. 1993, vložek 1,630.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost: proizvodnja notranje opreme;
inženiring (idejna zasnova, projektiranje, iz-
vedba montažnih del, nadzor) interierja sta-

novanj, šol, vojaških, kulturnih in športnih
objektov; trgovina na debelo v tranzitu in
na drobno z neživilskim blagom; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živil-
skih proizvodov; uvoz in izvoz vseh vrst
živilskih proizvodov; uvoz in izvoz vseh
vrst neživilskih proizvodov.

Rg-14883

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07538 z dne 24. 2. 1995 pri subjektu
vpisa DAVEAN, podjetje za razvoj, d.o.o.,
sedež: Vojkova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5328535
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelja: Števančec Darko, Murska

Sobota, Ivana Regenta 5, in Rus S. Velko,
Ljubljana, Vojkova 4, vstopila 21. 8. 1989,
vložila po 763.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07621 z dne 23. 2. 1995 pri subjektu
vpisa APRESS TRADE, agencija, d.o.o.,
sedež: Trzin OF 6, Mengeš, pod vložno št.
1/14033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5545242
Firma: Agencija Press Trade, trgovi-

na, marketing, poslovno zastopanje in sto-
ritve, d.o.o., Trzin OF 6, Mengeš

Skrajšana firma: Agencija Press Trade,
d.o.o., Trzin

Osnovni kapital: 1,545.708 SIT
Ustanovitelj: Tonejec Klemen, Mengeš,

Trzin OF 6, vstop 19. 11. 1991, vložek
2,545.708 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08071 z dne 9. 3. 1995 pri subjektu vpisa
TRGOŠIK, podjetjetje za prodajo na de-
belo in drobno, d.o.o., Trbovlje, Voden-
ska c. 41, sedež: Vodenska c. 41, Trbovlje,
pod vložno št. 1/20840/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5724333
Osnovni kapital: 1,965.000 SIT
Ustanovitelja: Rozman Miroslava, Tr-

bovlje, Sallaumines 4, vložila 50.000 SIT,
in Škrinar Bogdan, Trbovlje, Vodenska ce-
sta 41, vložil 1,915.000 SIT – vstopila 12.
11. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14928

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09070 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa SEVERINA, podjetje za trgovino,
gostinstvo,  turizem,  uvoz-izvoz,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mala vas 27, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18041/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5673771
Firma: ČERNILEC & Co., trgovina in

gostinstvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  ČERNILEC  &  Co.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Černilec Uroš in Černilec

Mitja, oba iz Ljubljane, Reboljeva 2, vsto-
pila 8. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost: trgovina z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu; storitve turističnih
uradov; gostinstvo in prehrambene storitve;
storitve reklame in ekonomske propagande,
marketing; notranja in mednarodna špedici-
ja, posredništvo, komisijski posli na področ-
ju prometa blaga in storitev; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu, druge osebne
storitve in storitve gospodinjstvom; organi-
zacija in izvajanje zastopniških in posred-
niških poslov s pravnimi osebami.

Rg-14933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09105 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa GYM-M, marketing in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Klemenčičeva 1, sedež:
Klemenčičeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/22962/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5749549
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Knez Milan, Ljubljana,

Resljeva 42, vstop 20. 3. 1993, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14998

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10885 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa FERBOS, d.o.o., Gorenjska c. 11/a,
Logatec, sedež: Gorenjska c. 11/a, Loga-
tec, pod vložno št. 1/06833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5398584
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Malnar Ferdinand, Loga-

tec, Gorenjska 11/a, vstop 11. 4. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-15048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14710 z dne 20. 2. 1995 pod št. vložka
1/26023/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5869226
Firma: ALUMONT Tomc & Co, za-

ključna gradbena dela, d.n.o., Češnjice v

Tuhinju
Skrajšana firma: ALUMONT Tomc, &

Co, d.n.o., Češnjice v Tuhinju
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Laze v Tuhinju, Češnjice v Tu-

hinju 6a
Ustanovitelja: Tomc Marija in Tomc Raj-

ko, oba iz Laz v Tuhinju, Češnjice v Tuhi-
nju 6a, vstopila 3. 10. 1994, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomc Rajko družbenica Tomc Marija,
imenovana 3. 10. 1994, zastopata družbo z
omejitvijo, da vsak od njiju potrebuje so-
glasje drugega družbenika pri sklepanju po-
godb za vrednost nad 1.000,000 SIT in po-
godb o nakupu ali prodaji nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1995: 2030 Le-
sno stavbarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina
na dobno v nespecializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški prevoz; 6024
Cestni tovorni prevoz.

Rg-15058

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15164 z dne 7. 3. 1995 pri subjektu vpisa
2 M S, podjetje za storitvene dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Delakova 10, sedež: De-
lakova  10,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5374707
Firma: METROP, OFEMBERG, SOL-

INGEN, podjetje za storitvene dejavno-
sti, d.o.o., Ljubljana, WTC – Dunajska
156

Skrajšana  firma:  METROP,  OFEM-
BERG, SOLINGEN, d.o.o., Ljubljana

Sedež:  Ljubljana,  WTC  –  Dunajska
156

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Solina Marijan in Solina

Margareta, izstopila 19. 12. 1994; Grasch
Ljubo, Ljubljana, Jadranska 2, vložil
765.000 SIT, in Bernardus van de Vorster-
bosch, Iserlohn, Putten, vložil 735.000 SIT
– vstopila 24. 10. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Solina Marijan, razrešen 14. 10. 1994;
direktor Grasch Ljubo, imenovan 14. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1995: 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-

nih pijač; 173 Plemenitenje tekstilij; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
203 Lesno stavbarstvo; 104 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2121 Proizvodnja valovite-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigovodstvo in dodela-
va; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfu-
mov in toaletnih sredstev; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 371 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi 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 kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov (bari); 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Taksi; 6023 Drug
kopenski potniški prevoz; 6024 Cestni to-
vorni prevoz; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 651 Denarno posredništvo; 652 Drugo
finančno posredništvo; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 18. VII. 1996 Stran 2709

bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 745 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-15066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15441 z dne 29. 1. 1995 pod št. vložka
1/25952/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5875919
Firma: MARKELJ, podjetje za foto,

video, optiko in zdravstveno dejavnost,
Ljubljanska ul. 16, Ivančna Gorica

Skrajšana  firma:  MARKELJ,  d.o.o.,
Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivančna Gorica, Ljubljanska ul.
16

Osnovni kapital: 2,577.760 SIT
Ustanovitelj: Markelj Franc, Ivančna go-

rica, Ljubljanska ul. 16, vstop 20. 10. 1994,
vložek 2,577.760 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markelj Franc, imenovan 20. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 012 Živino-
reja; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 013 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo –
mešano kmetijstvo; 014 Storitve za rastlin-
sko pridelavo in živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo brez ve-
terinarskih storitev; 015 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo
in gozdarske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 203 Lesno stavbarstvo; 2030 Le-
sno stavbarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov,
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-

me in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, pa-
pirja in kartona; 2111 Poizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 221 Založniš-
tvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511
Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 265 Proizvodnja cementa, apna,
mavca; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev,

primarnih členov in baterij; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij; 315 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 321 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 322 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, te-
lefonskih in telegraskih aparatov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 361 Proizvodnja pohištva; 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; 362 Kovanje ko-
vancev, Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 364 Proizvodnja izdelkov za šport; 3640
Proizvodnja izdelkov za šport; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Poskusno vrtanje in sondiranje;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šprot-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
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; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
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ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi 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; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
dugih 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; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobakom 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; 52483
Trgovina na drobno v vrtnarsko opremo in
malimi 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.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih

aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
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 (bari); 5540 Točenje
pijač in napitkov (bari); 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 651 Denarno posredništvo; 65122 De-
javnost hranilnic; 652 Drugo finančno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
671 Pomožne dejavnosti v finančnem po-
sredništvu, razen zavarovalništva in dejav-
nost pokojninskih skladov; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 672
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 6720 Pomožne dejav-
nosti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Agencije za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje plovil v najem; 7123 Da-
janje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7131 Da-
janje 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.; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniški strojni opremi; 7210 Sve-
tovanje o računalniški strojni opremi; 722
Svetovanje in oskrba s programsko opremo;
7220 Svetovanje in oskrba s programsko
opremo; 723 Obdelava podatkov; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
z bazami podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane z bazami podatkov; 725 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniške opreme; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniške opreme; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovnje; uprav-
ljanje s holding družbami; 7411 Pravno sve-

tovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje holding družb; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 746 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čišče-
nje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih in kozmetičnih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-15190

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00377 z dne 31. 3. 1995 pod št. vložka
1/26191/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5889227
Firma: ŠEGA & Co., Proizvodnja, tr-

govina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: ŠEGA & Co., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Loški potok, Šegova vas 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šega Damjan in Gerl Mir-

jam, oba iz Ribnice, Trg V. Vlahoviča 7,
vstopila 23. 1. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: Šega Damijan odgovarja s
svojim premoženjem, Gerl Mirjam pa ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šega Damjan, imenovan 23. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
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mi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov.

Rg-15200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17829 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
KABOT, podjetje za trgovino na veliko
in malo, zastopanje in komercialno po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zi-
herlova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/22589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5759153
Firma: A.T.T., podjetje za proizvodnjo

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: A.T.T., d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Čirič Zalka, izstopila 20.

12. 1994; Regali Teodor, Kočevje, Rudar-
sko naselje 3, vložil 1,890.000 SIT, in Fa-
nelli Simeone, Trst, Italija, Via Franca 1,
vložil 210.000 SIT – vstopila 20. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čirič Zalka, razrešena 20. 12.
1994; direktorica Dejanovič Jankovič Ana,
Stara cerkev 72, imenovana 21. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1995: 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 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; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
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; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-

gih prometnih agencij; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 926 Športne dejav-
nosti.

Rg-15292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15861 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa STEKLARNA HRASTNIK – GLAS
2000,  Finance  &  trženje,  d.o.o.,  Cesta
1. maja 14, Hrastnik, sedež: Cesta 1. ma-
ja 14, Hrastnik, pod vložno št. 1/23186/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., spremembo ustanoviteljev in osnovne-
ga kapitala, imenovanje članov uprave in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5771056
Firma: GLAS 2000, finance in trženje,

d.d., Cesta 1. maja št. 14, Hrastnik
Skrajšana firma: Glas 2000, d.d., Hrast-

nik
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Steklarna Hrastnik, p.o.,

Hrastnik, Cesta 1. maja 14, vstop 2. 6. 1993,
vložek 2,790.000 SIT, Mirt Aleksander,
Sevnica, Cesta na Dobravo 23, vstop 2. 6.
1993, vložek 30.000 SIT, FORSTEK, d.d.,
Hrastnik, Cesta 1. maja št. 14, vstop 18. 11.
1994, vložek 60.000 SIT, SINET, d.d.,
Hrastnik, Grajska pot 8, vstop 18. 11. 1994,
vložek 60.000 SIT, STEDEK, d.d., Hrast-
nik, Cesta 1. maja št. 14, vstop 18. 11. 1994,
vložek 60.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Mirt
Aleksander, Sevnica, Cesta na Dobravo 23,
razrešen 18. 11. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za predsednika uprave, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; člana uprave Pe-
trič Vili, Dol pri Hrastniku, Grča 36, in
Krošlin Majda, Hrastnik, Novi Log 19/E,
imenovana 18. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-15330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00792 z dne 3. 4. 1995 pri subjektu vpisa
ANAJ, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in  zastopanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Turnerjeva 17a, Ljubljana, pod vložno št.
1/14609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, sedeža, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5572614

Sedež: Ljubljana, Mariborska 18
Ustanovitelji: Brezigar Jana in Brezigar

Andrej, izstopila 14. 2. 1995, Brezigar Ma-
teja, Ljubljana, Mariborska 18, vstopila 14.
2. 1995, vložila 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Brezigar Andrej in Brezigar Jana,
razrešena 14. 2. 1995; direktorica Brezigar
Mateja, imenovana 14. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1995: 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 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;
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
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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 in 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; 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; 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 usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-15360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03783 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa 3 M, podjetje za svetovanje, inženi-
ring in marketing, d.o.o., sedež: Triglav-
ska 65, Ljubljana, pod vložno št.
1/03286/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5330858
Osnovni kapital: 1,695.021 SIT
Ustanovitelji: Marinč-Pilej Marina, Pilej

Tomaž in Pilej Boštjan, vsi iz Ljubljane,
Triglavska 65, vstopili 27. 3. 1991, vložili
po 565.007 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

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.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

doc. dr. Igor Kaučič

REFERENDUM IN SPREMEMBA
USTAVE

Referendum kot način odločanja sam po sebi ni vrhunec demokratičnega odločanja. O tem nas

prepričujejo primeri njegove zlorabe in možnost manipuliranja z njim za dosego določenih poli-

tičnih ciljev. S to mislijo zaključuje svojo knjigo docent ljubljanske pravne fakultete dr. Igor

Kaučič.

Izhodišče zanjo je bila doktorska disertacija, ki jo je avtor pripravljal več let. Knjiga ne govori le o

ustavnorevizijskem referendumu v slovenski ustavni ureditvi, temveč so v njej prikazani tudi

razvoj refenduma, različne možnosti njegove izvedbe, pravne posledice referendumske odločitve

in druga vprašanja, ki bi morala zanimati tako snovalce zakonov kot vse zagovornike in nasprotni-

ke referendumskega odločanja o temeljnih vprašanjih ustavne ureditve.

Cena: 2.310 SIT (10232)


